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Ψήφισμα 
Μητρόπολης 
Παροναξίας

Έκτακτες Ιερατικές Συνάξεις πραγματοποιήθηκαν 
σε Πάρο και Νάξο στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2018 με 
αφορμή τις ανακοινώσεις μεταξύ του Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμου και του πρω-
θυπουργού της χώρας, Αλ. Τσίπρα.

Τις συνάξεις συνεκάλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Παροναξίας, Καλλίνικος, στις οποίες ενημέ-
ρωσε για το θέμα που ανέκυψε και ακολούθησε εκτε-
νής συζήτηση με τους ιερείς, οι οποίοι εξέφρασαν την 
αγωνία και τον προβληματισμό τους για τις συνέπειες 
που θα έχει τυχόν εφαρμογή των «κατά πρόθεσιν» 
αποφάσεων αυτών.

Ακολούθησε η σύνταξη και έγκριση σχετικού ψηφί-
σματος που έχει ως εξής:

«Την Πέμπτη 8-/11/2018 στην Πάρο και το Σάβ-
βατο 10/11/2018 στην Νάξο πραγματοποιήθηκαν 
έκτακτες Ιερατικές Συνάξεις των κληρικών και των 
λαϊκών εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Παροναξίας.

Τις έκτακτες αυτές Ιερατικές Συνάξεις συγκάλεσε 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλ-
λίνικος, με αφορμή την αναγγελθείσα «εν δυνάμει» 
συμφωνία περί σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, 
μεταξύ του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα και του 
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Ο Σεβασμιώτατος, εξέθεσε αρχικά προς τους Ιε-
ρείς τις δικαιολογημένες ανησυχίες του εν σχέσει με 
το προτεινόμενο πλαίσιο συμφωνίας συνολικά, αλλά 
και για τις σπουδαιότατες προεκτάσεις που επιφέρει 
έναντι της Ιστορίας και του Έθνους σε πολλαπλούς 
τομείς, εκκλησιαστικούς, κοινωνικούς, νομικούς κλπ.

Ακολούθησε ευρεία διαλογική συζήτηση, κατά τη 
διάρκεια της οποίας οι Κληρικοί εξέφρασαν ομοφώ-
νως την έντονη ανησυχία και αγωνία τους για τις 
αρνητικές συνέπειες που θα διαμορφωθούν με την 
πιθανή εφαρμογή του προτεινόμενου νέου καθεστώ-
τος σχέσεων μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας. Συγκε-
κριμένα:

1. Διαφωνούν κάθετα με την αναθεώρηση του άρ-
θρου 3 του Ελληνικού Συντάγματος και την προτει-
νόμενη προσθήκη τής φράσης: «Η Ελληνική Πολιτεία 
είναι θρησκευτικά ουδέτερη με ότι αυτό συνεπάγεται 
κανονιστικά και πρακτικά» καθώς δεν συντρέχουν 
Εθνικές, κοινωνικές ή νομικές ανάγκες οιασδήποτε 
αλλαγής. Η θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα εί-
ναι ισχυρά κατοχυρωμένη (και μάλιστα συνταγματικά) 
και ούτε έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα θρησκευτι-
κού ρατσισμού που να χρήζουν νομικής προστασίας. 
Αντιθέτως ο όρος θρησκευτική ουδετερότητα στην 
Ελλάδα, που προτείνεται να θεσμοθετηθεί μπορεί 
εύκολα να παρερμηνευθεί και να επιφέρει αρνητικές 
συνέπειες στον Ορθόδοξο Ελληνικό λαό και στους 
παραδοσιακούς και ανθρωπιστικούς θεσμούς της Ελ-
ληνικής Κοινωνίας, και κυρίως επικίνδυνη αλλοίωση 
της εν γένει Ελληνορθοδόξου παραδόσεως και ιδιο-
προσωπείας μας.

2. Εκφράζουν ωσαύτως την αντίθεση τους και για 
την οιαδήποτε αλλαγή στο άρθρο 21 του Ελληνικού 

Συντάγματος που προστατεύει τον θεσμό της Ελληνι-
κής οικογένειας με την φράση «θεμέλιο της συντήρη-
σης και της προαγωγής του Έθνους» που δεν πρέπει 
να απαλειφθεί. Άλλωστε η Ελληνική οικογένεια είναι 
αυτή που παραδοσιακά στηρίζει την Εθνική μας συ-
νείδηση και ταυτότητα αλλά και προσφάτως στα δύ-
σκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης απέτρεψε την 
κοινωνική αποδόμηση. Η οικογένεια χρειάζεται προ-
στασία και όχι απαξίωση.

3. Αντιτίθενται με τον πιο έντονο τρόπο στην αλλαγή 
του μισθολογικού καθεστώτος του Ιερού Κλήρου με 
την επικείμενη απόλυσή τους ως δημοσίων υπαλλή-
λων-λειτουργών. Η μετατροπή της θεσμοθετημένης 
τακτικής μισθοδοσίας με χαρακτηρισμό επιδότησης 
εμπεριέχει τον κίνδυνο στο άμεσο μέλλον μείωσης ή 
και κατάργησης ενός τέτοιου κονδυλίου λόγω οικο-
νομικής αδυναμίας του Κράτους. Ασαφές και αόριστο 
είναι και ποια σχέση εργασίας θα συνάψουν οι κληρι-
κοί με το νέο “εργοδότη” τους, που πλέον δεν θα είναι 
η Ελληνική Πολιτεία και τι θα προβλέπει αυτή για το 
ύψος του μισθού, την μισθολογική εξέλιξη, τα ειδικά 
επιδόματα μισθοδοσίας όπως είναι οι παραμεθόριες, 
δυσπρόσιτές και προβληματικές περιοχές, το συντα-
ξιοδοτικό, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ. Η 
μέχρι τώρα αξιοποίηση της Εκκλησιαστικής περιουσί-
ας δεν έχει αποδώσει καρπούς τέτοιους που θα μπο-

ρούσαν να προσδώσουν ενθαρρυντικό χαρακτήρα 
στην είσπραξη χρημάτων προς μελλοντική κάλυψη ή 
έστω την συμπλήρωση των εξόδων μισθοδοσίας.

4. Διαμαρτύρονται και εκφράζουν την πικρία τους 
για τις ερήμην τους αποφάσεις και συμφωνίες και τις 
δρομολογούμενες ρυθμίσεις που τους οδηγούν προ 
τετελεσμένων γεγονότων. Ας σημειωθεί εδώ ότι οι 
Ιερείς είναι ο μόνος κλάδος που παρά την οικονομική 
κρίση που έπληξε με αλλεπάλληλα μέτρα τους ιδίους 
και τις οικογένειές τους, απέφυγαν τις κινητοποιήσεις 
και τις κάθε είδους διεκδικήσεις των οικονομικών 
απωλειών τους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα δε-
χθούν και την καταφανή αυτή αδικία να απολυθούν 
από τη θέση τους και την δημοσιοϋπαλληλική τους 
ιδιότητα που τους εξασφαλίζει την σιγουριά της κοι-
νής μοίρας (σε μια ενδεχόμενη νέα κρίση) με όλους 
τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους.

5. Με υιικό σεβασμό απευθύνονται προς την Σεπτή 
Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, ζητώντας να 
απορρίψει την απαράδεκτη αυτή πρόταση συμφωνίας 
δίνοντας συγχρόνως την δυνατότητα να ακουστούν 
και οι θέσεις του Ιερού Κλήρου κατά τις εργασίες της 
Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.

Άπαντες οι Κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Πα-
ροναξίας και οι λαϊκοί Εκκλησιαστικοί υπάλληλοι Αυ-
τής».

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο «Αλιπράντης» Περιφερειακός, 
Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 
Αρσένη Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα,  Σ/Μ Σπυριδούλα, 
Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου 
Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣ-

ΤΟΛΟΙ: Πρατήριο καυσίμων «Ελίν» Τσαλίκης, Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: 
Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | 
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: 
Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑ-
ΡΑΣ: Πρατήριο άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, 

Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣ-
ΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα 

«Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Nautica cafe - Μωράκης

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 477

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr

Μητρόπολη Παροναξίας

Παροικία Πάρος | τηλ: 22840 24055 & 28305 | fax: 22840 28304 | iatronisos@gmail.com

διαγνωστικό εργαστήριο | medical lab

Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
σας ενηµερώνει οτι στο νέο του ιατρείο που βρίσκεται

στο Β κτίριο της Ιατρονήσου, λειτουργεί πολυτοµικός (6 τοµών)
αξονικός τοµογράφος της εταιρείας Philips τελευταίας τεχνολογίας,

οστεοπυκνόµετρο για µέτρηση οστικής  πυκνότητας καθώς και ορθοπαντογράφος
ψηφιακος (cr) για κεφαλοµετρικές και πανοραµικές ακτινογραφίες.
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Πιστοποιηµένα κουφώµατα IFT Rosenheim
από πιστοποιηµένη και συµβατική ξυλεία.

Εφαρµογές

Accoya 30 χρόνια εγγύηση
∆ρυς-Accoya 30 χρόνια εγγύηση

Niagon-Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Meranti 10 χρόνια εγγύηση

Πέργκολες Accoya 50 χρόνια εγγύηση
Πατώµατα Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Deck Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Ντουλάπες Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Πάνελ Tricoya 70 χρόνια εγγύηση

Νέο! ξενοδοχειακά κουφώµατα σε πολύ χαµηλές τιµές!

Εργοστάσιο-Έκθεση Πάρου
Τούρλος Μάρπησσας
Τ. 22840 41504
e. info@kritikoswood.gr

www.kritikoswood.gr
Εργοστάσιο-Έκθεση Βοιωτίας

Μισοβούνι, Ελαιώνας Θήβα
Τ. 22620 89891

e. prod2@kritikoswood.gr

Τροπολογία για τον 
ΦΠΑ στα νησιά ζητάει 
το ΚΚΕ

Τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στο σύνολο των νησιών του Αιγαίου προβλέπει 
τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ. Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του 
υπουργείου Οικονομικών μέσω του οποίου παραμένει ο μειωμένος συντελεστής 
ΦΠΑ μόνο στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και μόνο μέχρι τις 31 Δεκέμβρη 
του 2018.

Η προσωρινή διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα πέντε νησιά και με πρόφαση το 
προσφυγικό «είναι μία ενέργεια νομιμοποίησης των επικίνδυνων και αντιδραστικών 
επιλογών της ΕΕ που μετατρέπει τα νησιά σε μόνιμους χώρους εγκλωβισμού των 
προσφύγων και μεταναστών. Το ΚΚΕ διεκδικεί την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη 
λαϊκής κατανάλωσης και στο πλαίσιο αυτό προτείνει τη διατήρηση του μειωμένου 
ΦΠΑ στο σύνολο των νησιών του Αιγαίου», αναφέρεται στην τροπολογία του ΚΚΕ.

Την τροπολογία υπογράφουν οι βουλευτές του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου, Σταύ-
ρος Τάσσος, Νίκος Καραθανασόπουλος και Σάκης Βαρδαλής.

Τα κύρια σημεία της τροπολογίας που κατατέθηκε έχουν ως εξής:
«[…] Με το τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αλλά και τα άλλα 

κόμματα που ψήφισαν (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ) δεσμεύτηκαν για την κατάργηση του 
μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.

Ο μειωμένος ΦΠΑ αποτελούσε ένα μέτρο - αντιστάθμισμα στις συνέπειες που 
δυσκολεύουν τη ζωή των νησιωτών.

Η προσωρινή διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα πέντε νησιά μέχρι τις 
31/12/2018 και με πρόφαση το προσφυγικό είναι μία ενέργεια νομιμοποίησης 
των επικίνδυνων και αντιδραστικών επιλογών της ΕΕ που μετατρέπει τα νησιά σε 
μόνιμους χώρους εγκλωβισμού των προσφύγων και μεταναστών.

Το ΚΚΕ διεκδικεί την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και στο 
πλαίσιο αυτό προτείνει τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στο σύνολο των νησιών 
του Αιγαίου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών Κύρωση:

α) της από 29 Ιούνη 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση μει-
ωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο» (Α’ 115),

β) της από 24 Ιούλη 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Σύσταση ειδικού 
λογαριασμού για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περι-
οχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιούλη 2018» (Α’ 135),

γ) της από 26 Ιούλη 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα 
για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές 
που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιούλη 2018» (Α’ 
138) και

δ) της από 10 Αυγούστου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγοντα 
μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από 
τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018» (Α’ 149).

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των 
παραγράφων 4,5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φόρου Προστι-
θέμενης Αξίας), που αφορούν τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του 
Αιγαίου πελάγους, όπως ίσχυαν πριν από την κατάργηση των σχετικών μειώσεων, 
η οποία επιβλήθηκε από μεταγενέστερους νόμους και κανονιστικές διατάξεις.

Κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης με περιεχόμενο αντίθετο με τις δια-
τάξεις του άρθρου αυτού καταργείται».
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Ιεροψαλτηρίου 
ανάλεκτα

«Σας παρακαλώ, μπορώ να μιλή-

σω με τον ΠΑΤΕΡ παπα-Nικόλα;». Τα 

λόγια αυτά απευθύνθηκαν προς τον 

γράφοντα, στη βόρεια πύλη του Ιε-

ρού Βήματος ναού της Αθήνας, μετά 

το τέλος κάποιας ακολουθίας, από 

νεαρό, ευσεβή ενορίτη και φοιτητή!

Αναλογίστηκα: «Ποίον σε έπος φύ-

γεν έρκος οδόντων νεανία;». Ήταν 

η πολλοστή φορά που άκουγα την 

αδόκιμη πτώση της λέξεως «πατήρ». 

Ο πάτερ, του πάτερ, τον πάτερ… 

Χωρίς να φτάσουμε στην Ιαπετική 

γλώσσα που χαρακτηρίζεται από γε-

νική ακλισία, δεν μπορούμε παρά να 

τη δεχτούμε, κακώς βέβαια, ως άκλι-

τη λέξη -στη γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και στα ανώμαλα τριτό-

κλιτα ονόματα υπάρχει η άκλιτη λέξη «χρεών»- ή ως απόλυτη πτώση. Όμως απ’ ό,τι 

γράφουν η γραμματική και το συντακτικό της αρχαίας ελληνικής, απόλυτες πτώσεις 

έχουν η ονομαστική, γενική, δοτική, αιτιατική, όχι όμως και η κλητική. Τα βιβλία της 

εκκλησίας, που χρησιμοποιούμε οι ιεροψάλτες, βρίθουν από απόλυτες ονομαστικές 

πτώσεις (αντί για κλητικές): «Ο Θεός, ο Θεός μου προς σε ορθρίζω...», «Ανακάλεσέ 

με Σωτήρ...»,  «Ελέησόν με ο Θεός…».

Το «Πάτερ» είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα εκκλησιαστικά μαργαριτάρια 

που ακούμε κάθε μέρα –έχω γράψει σχετικό σημείωμα- που δημοσίευσαν «Τα Πα-

ριανά». Να μου επιτραπεί να συμπληρώσω και δύο ακόμη ανεπανάληπτου κάλλους. 

Εκκλησιαστικός επίτροπος προς αιτούντα νεωκόρο: «Άσε τις μεσιψειρίες τώρα…». 

Προφανώς ο επίτροπος κάπου θα είχε ακούσει τη λέξη «μεμψιμοιρία». Άλλος πάλι 

από άμβωνος διεκήρυττε την «πεπώρωση» της συνειδήσεως.

Τα πιο πάνω μπορούν να χαρακτηριστούν ως «πτερόεντα έπη», αφού τα επίσημα 

εκκλησιαστικά βιβλία που χρησιμοποιούμε οι ιεροψάλτες στη διακονία μας είναι με-

στά «ημαρτημένων» που έχουν πολιτογραφηθεί ως ακριβή. Πόσες φορές οι ψάλτες 

δεν έχουμε απαγγείλει: ...και πνεύμα ΕΥΘΕΣ εγκαίνισον... Το επίθετο «ευθύς» απ’ ό,τι 

λέει η γραμματική είναι τριγενές και τρικατάληκτο: Ο ευθύς, η ευθεία, το ευθύ. Μπο-

ρούμε άραγε να σκεφτούμε τα επίθετα «βαρύς» και «ευρύς» στο ουδέτερό τους ως 

«βαρές» και «ευρές;». Επίσης, στο αναστάσιμο απολυτίκιο του βαρέως ήχου ανα-

γράφεται: «ηνέωξας» αντί «ανέωξας», αφού κατά τον Μπαμπινιώτη (2002) η λέξη 

«ανοίγω» είναι σύνθετη από την πρόθεση «ανά» και το ρήμα «οίγω». Η πρόθεση 

βέβαια δεν παίρνει ούτε αύξηση ούτε αναδιπλασιασμό. Επίσης, στο στιχηρό των 

«Αποστίχων» του εσπερινού της εορτής της Μεταμορφώσεως αναγράφεται: «(…) την 

ΕΝΔΟΞΟΝ διά Σταυρού και τριήμερον ανάστασιν...», αντί του «(…) την ΕΞΟΔΟΝ...» 

(θάνατον, εξόδιος ύμνος). Δυνατόν είναι ν’ αναφερθούν και πλήθος άλλων «ημαρτη-

μένων» στα εκκλησιαστικά βιβλία, που προφανώς οφείλονται στην απροσεξία ή την 

άγνοια των αντιγραφέων - μοναχών κατά κανόνα. Ο Γουτεμβέργιος εμφανίζεται στα 

μέσα του 15ου αιώνα.

Ευχής έργον θα ήταν η επίσημη εκκλησία να μεριμνήσει για τη θεραπεία αυτής της 

κατάστασης. Η «Αποστολική Διακονία» σε εκδόσεις της έχει ήδη διορθώσει αρκετά 

από τα υπάρχοντα «ημαρτημένα».

Μανώλης Ι. Χανιώτης

Αφανείς ήρωες της 
καθημερινής ζωής

(Μέρος 3ο)
Το δεύτερο σημείωμα που μου έστειλε σχετικά με τις πολυμελείς οικογένει-

ες, το παραθέτω όπως ακριβώς το έγραψε ο Λυκούργος:
«Μαρούσι 3-4-2008
Φίλε Ευάγγελε – γειά χαρά σου
Σου στέλνω κάτι από όσα περνούνε ταχτικά από το μυαλό μου και τα οποία 

γράφω όταν μου έρχεται η όρεξη, γιά άλλους δε φαντάζομαι νάχουν κάποια 
αξία,  γιά μένα όμως είναι μια συντροφιά, γιατί τα ζώ όχι μόνο γραφτά και 
σαν εικόνες, αλλά ακόμα υπάρχουν βαθειά στη ψυχή μου. Πιστεύω ότι και σε 
σένα θα συμβαίνει περίπου το ίδιο, γι` αυτό ρίξε τους μιά ματιά και κράτησέ 
τα στο αρχείο σου μπορεί κάποτε θα σου είναι πιο χρήσιμα. Τα νέα μας εδώ 
είναι τα ίδια και μη χειρότερα.

Χαιρετισμούς στην οικογένειά σου απ’ όλους μας (εννοεί την οικογένεια 
του αδελφού του Ιάκωβου, με την οποία ζούσε). Με αγάπη  Λυκούργος».

Μαζί με το σημείωμα αυτό, μου έστειλε και τον παρακάτω πίνακα με επικε-
φαλίδα: «Πολυμελείς Οικογένειες (Φαμίλιες) της Κοινότητας Λευκών-Πάρου 
πριν από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο»: 

Α’ Νικόλαος Γ. Σκιαδάς, Ευαγγελία σύζ. το γένος Κων. Κόττη
Τέκνα: 1- Χρυσούλα, 2- Κυριακή, 3- Γεώργιος, 4- Κωνσταντίνος, 5- Αικα-

τερίνη, 6- Ιωάννης, 7- Μαργαρίτα, 8- Ζαμπέτα, 9- Ελένη, 10- Δημήτριος, 11- 
Αθανασία

Β’ Γεώργιος Τζαννέτου Κοντός, Ελένη σύζ. το γένος Γεωργ. Πα-
ντελαίου

Τέκνα: 1- Κυριακή, 2- Μαρουσώ, 3- Τζαννέτος, 4- Κωνσταντίνα, 5- Αργυρώ, 
6- Άννα, 7- Ευγενεία, 8- Ήρα, 9- Αννέζα.

Γ’ Θεόδωρος Στεφ. Λουκής, σύζ. Ελένη το γένος Ιωάν. Σπανο-
πούλου

Τέκνα: 1- Στέφανος, 2- Αντωνία, 3- Πέρδικα, 4- Ιωάννα, 5- Γεώργιος, 6- 
Κυριακή, 7- Βασίλειος, 8- Καλλιόπη.

Δ’ Σταμάτιος Αρκουλής, σύζ. Εργίνα το γένος Μαρή Σπανοπού-
λου

Τέκνα: 1- Σταματέλος, 2- Αικατερίνη, 3- Μιχαήλ, 4- Μιχαήλ, 5- Μαρής, 6- 
Γεωργία, 7- Ξανθή, 8 Ζαμπέτα, 9- Ιωάννης, 10- Μαρία.

Σημ.: Ο Νικόλαος Σκιαδάς ήταν γεωργός και είχε το παρωνύμιο Νταβόλος. 
Ο Γεώργιος Κοντός ήταν υποδηματοποιός (τσαγκάρης), και ο Τζαννέτος, το 
τρίτο του παιδί, έγινε ιερέας. Ο Θεόδωρος Λουκής ήταν περισσότερο γνω-
στός ως «τραυματίας», γιατί ήταν ανάπηρος πολέμου (είχε χάσει το ένα του 
χέρι του κατά τον Μικρασιατικό πόλεμο). Ο Σταμάτιος Αρκουλής ήταν γεωρ-
γός και είχε το παρωνύμιο Χάφτας.

Ε’ Γεώργιος Παντελαίος, Δέσποινα σύζ. το γένος Ραγκούση
Τέκνα: 1- Αννούσα, 2- Νικόλαος, 3- Λιπράνδος, 4- Αικατερίνη, 5- Γρανέτα, 

6- Ιωάννα, 7- Κωνσταντίνος, 8- Βασίλειος, 9- Κυριακή.
ΣΤ’ Αντώνιος Περ. Χανιώτης, Χρυσούλα συζ. το γένος Λυκ. Μο-

στράτου
Τέκνα: 1- Ασπασία, 2, Μαργαρίτα, 3- Περούλης, 4- Ασπασία, 5- Μαρουσώ, 

6- Λυκούργος, 7- Κλεονίκη, 8- Φίλιππος, 9- Μαρία, 10- Κλεονίκη, 11- Ιάκω-
βος.

Ζ’ Νικόλαος Δημ. Αρκουλής, Άννα συζ. το γένος Αντωνίου Λου-
κή 

Τέκνα: 1- Ασημίνα, 2- Δημήτριος, 3- Αντώνιος, 4- Μαρουσώ, 5- Μαργαρίτα, 
6- Λουκής, 7- Περούλης, 8- Βασιλική, 9-Ιωάννης

Η’ Παναγιώτης Βιτζηλαίος, Ζαμπέτα συζ. το γένος Ραγκούση 
Τέκνα: 1- Καλλιόπη, 2- Φλώρα, 3- Αικατερίνη, 4- Νικόλαος, 5- Κυριακή, 

6- Μαρουσώ, 7- Κωνσταντίνος, 8- Ευαγγελία, 9- Σταμάτα, 10- Φραγκίσκα, 
11- Μαργαρίτα.

Σημ.: Ο Γεώργιος Παντελαίος ήταν γεωργός και μελισσοτρόφος, είχε το 
προσωνύμιο Αντάμ’ς (Αντάμης) και η κόρη του η Ιωάννα έγινε μαία. Ο Αντώ-
νιος Χανιώτης (πατέρας του Λυκούργου) ήταν γεωργός, φούρναρης και χτί-
στης, ο γιος του ο Περούλης έγινε χωροφύλακας. Ο Νικόλαος Αρκουλής ήταν 
αγρότης, είχε και ταβέρνα στον «Ράμνο», που αργότερα την μεταβίβασε στον 
γιο του τον Περούλη. Το προσωνύμιό του ήταν Βουρλιώτης. Ο Παναγιώτης 
Βιτζηλαίος ήταν αγρότης και δεινός «τσαμπουνάρης» (έπαιζε τσαμπούνα), το 
προσωνύμιό του ήταν Βαράος. Ο γιος του ο Νικόλας ήταν σπουδαίος ορ-
γανοπαίκτης (έπαιζε κλαρίνο) και ήταν γνωστός ως «Κλαρίνος». Το γεγονός 
ότι στην ίδια οικογένεια παρατηρείται καμιά φορά, το ίδιο όνομα δυο φορές, 
οφείλεται στο ότι μετά τον θάνατο κάποιου παιδιού, το όνομά του δινόταν σε 
άλλο παιδί που γεννιόταν αργότερα.

(Συνεχίζεται…)
Ευάγγελος Νικ. Καστανιάς
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Χρηματοδότηση
Το ποσό των 8.500.000 ευρώ πρόκειται να δια-

τεθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αι-
γαίο 2014-2020», για τη συμπλήρωση των υποδο-
μών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, 
απευθύνει δύο νέες προσκλήσεις προς τους δυνητι-
κούς δικαιούχους του Προγράμματος, προκείμενου να 
υποβάλουν προτάσεις ένταξης και χρηματοδότησης 
έργων. Οι προσκλήσεις αφορούν ξεχωριστά τα μικρά 
και τα μεγάλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, καθώς τα μι-
κρά νησιά έχουν πλέον διακριτό μερίδιο στους πόρους 
του ΕΣΠΑ. Σημειώνεται ότι για τον ίδιο σκοπό έχουν 
ήδη διατεθεί πόροι συνολικού ύψους 12 εκατ. ευρώ 
από το Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», με αντίστοι-
χες προσκλήσεις που ο περιφερειάρχης είχε απευθύνει 
στους δυνητικούς δικαιούχους, το 2016. 

Η πρόσκληση «Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης», επιλέξιμης δημόσιας δαπά-
νης 5.000.000 ευρώ, απευθύνεται μεταξύ άλλων και 
στον δήμο Πάρου, ενώ η πρόσκληση «Υποδομές πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μι-
κρά νησιά», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 3.500.000 
ευρώ, απευθύνεται μεταξύ άλλων και στον δήμο Αντι-
πάρου.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν, αφορούν στη 
συμπλήρωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφορούν: Κατα-
σκευή / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων προσχο-
λικής αγωγής, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκεί-
ων κλπ. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων και 
για τις δύο προσκλήσεις είναι έως τις 31/1/2019.

Μεταφορικό 
Ισοδύναμο

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Μετα-
φορικού Ισοδύναμου, ανταποκρινόμενο στα ζητήματα 
που έχουν τεθεί από τα νησιωτικά Επιμελητήρια, ανα-
φορικά με τη λειτουργία του μέτρου, και με σκοπό τη 
διευκόλυνση των νησιωτών επιχειρηματιών, αποφάσι-
σε:

1. Παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήματος 
χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις μέχρι και 25 Νο-
εμβρίου 2018.

2. Σχετικά με τα παραστατικά, για τα οποία λόγω 
χαμηλού ποσού δεν προκύπτει ποσό επιδότησης, επι-
τρέπεται πλέον, η υποβολή συγκεντρωτικής καρτέλας 
εξόδων μεταφοράς φορτίων.

3. Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι όλες οι εξο-
φλητικές, με την προϋπόθεση να υποβληθούν από τις 
επιχειρήσεις, στο διάστημα του τριμήνου που πληρώ-
θηκαν.

Δράσεις ΝΔ

Η δημοτική τοπική οργάνωση ΝΔ Πάρου Αντιπά-
ρου, με ανακοίνωση που υπογράφει η πρόεδρός της, 
Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, στις 12 Νοεμβρίου 2018, 
ενημέρωσε σχετικά με δράσεις – εκδηλώσεις της το 
φθινόπωρο.

Η ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης της ΝΔ έχει 
ως εξής:

«Διοργανώσαμε στις 6 Οκτωβρίου 2018, με αφορ-
μή την ημέρα της 3ης ηλικίας, έξοδο με γεύμα για 
τους ηλικιωμένους που διαβιούν στο εκκλησιαστικό 
γηροκομείο Πάρου (Προσφορά της ΔΗΜ.ΤΕ. ΝΔ Πά-
ρου Αντιπάρου). 

Την ίδια εβδομάδα διαθέσαμε βιβλία των εκδόσεων 
«Σαββάλας» στο 1ο και 2ο δημοτικό σχολείο Παροι-
κιάς προκειμένου να εμπλουτιστούν οι σχολικές τους 
βιβλιοθήκες.

Επίσης, φροντίσαμε να εξοπλιστεί το γυμνάσιο 
Αρχιλόχου με δύο βιντεοπροβολείς (Projectors). Θα 
θέλαμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε τον κ. 
Φίλιππο Φόρτωμα, σύμβουλο κοινοβουλευτικού και 
νομοθετικού έργου του προέδρου της Ν.Δ., για τη χο-
ρηγία.

Στις 4 Νοεμβρίου συνδιοργανώσαμε με τη Γραμμα-
τεία Γυναικείων θεμάτων της Ν.Δ. εκδήλωση «Βία κα-
τά των γυναικών: Ένα πρόβλημα με πολλές όψεις…», 
μια εκδήλωση πρωτοποριακή που αγγίζει ένα ιδιαίτε-
ρο ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα.

Ευχαριστούμε θερμά τη Γραμματέα Γυναικείων Θε-
μάτων της Ν.Δ., όχι μόνο για την παρουσία της στην 
εκδήλωση αλλά και για την εξαιρετική της ομιλία.

Τέλος, ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσοι πα-
ρευρέθηκαν και παρακολούθησαν την ομολογουμέ-
νως ενδιαφέρουσα εκδήλωση της ΔΗΜ Τ.Ο. ΝΔ ΠΑ-
ΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ».

Δηλώσεις 
κυψελών

Από τη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου επισημαίνεται η υποχρέω-
ση των μελισσοκόμων να δηλώσουν τις έτοιμες για 
διαχείμαση κυψέλες τους με αίτηση-δήλωση για το 
τρέχον έτος, το αργότερο μέχρι 21 Ιανουαρίου 
2019. 

Η καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών 
αφορά όλους τους μελισσοκόμους κατόχους μελισσο-
κομικών βιβλιαρίων, διαφορετικά θα αποκλείονται από 
όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Όσον αφορά τις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη δι-
ευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψε-
λών)» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής με-
λισσοκομίας», όλοι οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι 
πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση στο 
κέντρο μελισσοκομίας Δωδεκανήσου απευθείας, ή μέ-
σω των μελισσοκομικών συνεταιρισμών και συλλόγων 
της περιοχής τους, επίσης μέχρι 21 Ιανουαρίου 2019.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στη διεύθυνση 
αγροτικής οικονομίας Κυκλάδων, στη Σύρο, τηλέφωνο: 
22810-98833, καθώς και στο τμήμα αγροτικής οικο-
νομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου.

Ελιά η 
«καλλιστέφανος»

Το ευλογημένο δέντρο της Ελλάδας μας. Η 
ιστορία του πάνω από 7.000 χρόνια πριν.

Σύμβολο ειρήνης, σοφίας, γονιμότητας, ευη-
μερίας, ευφορίας, τύχης, νίκης. Τρέφει, συντηρεί, 
προστατεύει, θεραπεύει, τονώνει, εμπνέει.

Ο Όμηρος, ονόμαζε την ελιά «Το υγρό χρυσά-
φι της διατροφής». Ο Αριστοτέλης, θεωρούσε 
την καλλιέργειά της «επιστήμη». Ο Ιπποκράτης, 
χρησιμοποιούσε το λάδι ως «φάρμακο». Φαί-
νεται, ότι ήρθε στην Ελλάδα από Φοίνικες εμπό-
ρους και μεταδόθηκε στον υπόλοιπο τότε κόσμο, 
αφού έχουν βρεθεί αγγεία και αμφορείς, της τότε 
εποχής με διάφορες παραστάσεις της.

Κατά τη μυθολογία, ο Ηρακλής φύτεψε μία 
ελιά στον ναό της Ήρας στην αρχαία Ολυμπία, 
όταν ολοκλήρωσε τους 12 άθλους του. Γνωστή, 
ως καλλιστέφανος ελιά. Η μεγαλύτερη διάκρι-
ση για κάθε αθλητή, ο «Κότινος». Ένα στεφάνι 
αγριελιάς, που έπαιρναν οι αθλητές όταν διέπρε-
παν σε κάποιο άθλημα. Άλλος μύθος λέει, ότι ο 
Ποσειδώνας και η Αθηνά αγωνίστηκαν για το 
ποιος θα είναι ο προστάτης της Αθήνας. Πρώτος 
ο Ποσειδώνας χτύπησε με την τρίαινά του τον 
βράχο της Ακροπόλεως και αμέσως, ξεπήδησε 
ένα κύμα αλμυρού νερού και σχημάτισε μια μικρή 
λίμνη, που ονομάστηκε «Ερεχθηίδα» θάλασσα. 
Μετά, ήρθε η Αθηνά, να παρουσιάσει το δώρο 
της και αφού φύτεψε μια ελιά επάνω στον βρά-
χο, μεγάλωσε γρήγορα γεμάτη καρπό. Το δέντρο 
αυτό, έζησε και καρποφόρησε για πολλά χρόνια 
μετά. Ο Κέκροπας, που ήταν τότε ο βασιλιάς της 
Αθήνας, θεώρησε πως το δώρο της Αθηνάς ήταν 
χρησιμότερο από αυτό του Ποσειδώνα και έτσι 
της δόθηκε η κυριαρχία της πόλης. Οι Έλληνες, 
ήταν ο πρώτος λαός που καλλιέργησε ελιά στον 
ευρωπαϊκό μεσογειακό χώρο. 

Ελαία (Olea). Δέντρο αειθαλές με φύλλα λογ-
χοειδή, σκουροπράσινα στην άνω επιφάνεια και 
αργυροπράσινα στην κάτω. Τα άνθη της λευκά 
και πολύ μικρά.

Εμφανίζονται τέλος Μαΐου και ο καρπός ωρι-
μάζει και μαζεύεται, τέλος φθινοπώρου. Ευδοκι-
μεί σε κλίματα εύκρατα και σε πολλές περιοχές 
του κόσμου. Κατάλληλες περιοχές για την καλλι-
έργειά της είναι οι παραθαλάσσιες.

Στο νησί μας, η ελιά αποτελεί σημαντική αγρο-
τική δραστηριότητα και σωστό είναι η συγκομιδή 
του καρπού να γίνεται με τον παραδοσιακό τρό-
πο, με το χέρι. Δηλαδή, χτενίζουμε τα κλαδιά της 
με τα ειδικά χτένια, για να αποσπάται ο καρπός, 
αφού έχουμε στρώσει το ειδικό δίχτυ για την 
περισυλλογή. Σε μεγάλους ελαιώνες, συνήθως 
χρησιμοποιούνται μηχανήματα, (δόνησης, παλμι-
κή ή περιστροφική βέργα) που πληγώνουν όμως 
τα δέντρα. Πολλοί είναι οι αγρότες που στρέφο-
νται προς αυτή την κατεύθυνση, αφού επιδοτού-
νται για την προμήθεια των μηχανημάτων αυτών.

Κάθε Νοέμβριο, ξεκινάει το πανηγύρι της ελιάς, 
ή ανάλογα με τον καιρό που έχει η κάθε περιοχή. 
Και η παροιμία που μάθαμε από τους παλιούς: 
«Νοέμβρη οργώματα κι ελιές για να μην 
λείπουν οι δουλειές».

Παναγιώτης Δημόπουλος

Απόψεις - Ειδήσεις
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Από τότε, διαδοχικά τα ονόματά της είναι Πάρος, 
Πακτία, Δημητριάς, Ζάκυνθος, Υρία και Υλήεσσα, ανα-
φερόμενη στα πυκνά της δάση. Γεγονός που σήμερα 
μας ξενίζει, αλλά δείχνει πόσες δραματικές αλλαγές 
έχουν συμβεί σε αυτόν τον μικρό τόπο. Πέρασαν από 
εδώ Μινωίτες, Πέρσες, Αθηναίοι, Ρωμαίοι, Βυζαντι-
νοί, Φράγκοι, Ενετοί, Τούρκοι. Όλοι άφησαν το στίγμα 
τους: Οι αρχαίοι ναοί και τα λατρευτικά κέντρα, τα λα-
τομεία μαρμάρου, οι Ακροπόλεις, τα Κάστρα, η Εκα-
τονταπυλιανή. Αυτή κτίστηκε τον 4ο αιώνα από τον 
ίδιο τον Μ. Κωνσταντίνο ως εκπλήρωση τάματος της 
μητέρας του. 

Η σημερινή πόλη της Παροικιάς αναπτύχθηκε πάνω 
στο αρχαίο άστυ της Πάρου. Η αρχαία πόλη εξαπλω-
νόταν από τους πρόποδες των Αγίων Αναργύρων, μέ-
χρι την παραλία όπου εκρέουν δυο ποτάμια, ο Κορμός 
και ο Κατσίκης. Ισχυρό τείχος προφύλασσε την αρχαία 
πόλη. Ο όρμος της Παροικιάς ανοίγει την είσοδο του 
στα ΝΔ σε μήκος 1.500μ. Το εμβαδόν του είναι περί-
που 4 τ.χλμ. επιτρέποντας την άνετη κίνηση των πλοί-
ων. Το ακρωτήρι του Άγιου Φωκά στα βόρεια προστα-
τεύει τον όρμο από τους δυνατούς Β και ΒΔ ανέμους 
που πνέουν στην περιοχή. 

Λιμάνι
Η πόλη είχε δυο λιμάνια τα οποία βρίσκονται στα 

ΒΑ και ΒΔ της ακρόπολης. Κατά μήκος της ακτής ανά-
μεσα στα λιμάνια, εντοπίζονται αποθήκες, εργαστήρια 
και μαγαζιά. Στη δυτική ακτή υπήρχε ένας μεγάλος 
μόλος με κατεύθυνση προς βορρά. Από τα ευρήμα-
τα διαπιστώνεται ότι η περιοχή του λιμένα σε αυτό 
το σημείο ήταν οχυρωμένη. Τα κτίρια που βρίσκονται 
κατά μήκος της ακτής προφανώς έχουν άμεση σχέση 
με αυτόν τον μόλο. Αντίθετα, αυτές οι κατασκευές δεν 
φαίνεται να σχετίζονται με τον μόλο στα ανατολικά ο 
οποίος βρίσκεται μπροστά από την ελληνιστική νεκρό-
πολη. Δυστυχώς τα λείψανα του αρχαίου μόλου δεν 
είναι διακριτά πλέον, λόγω της κατασκευής σύγχρονου 
λιμενοβραχίονα στο ίδιο σημείο.

Το επάνω τμήμα των μόλων βρίσκεται σε βάθος πε-
ρίπου 2-3 μ. κάτω από τη σημερινή επιφάνεια της θά-
λασσας. Υπολογίζεται ότι το ύψος της άνω επιφάνειας 
της κατασκευής στην περίοδο που δημιουργήθηκαν 
ήταν 1μ. επάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Η χρο-
νολόγηση των μόλων είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. 
Και οι δύο μόλοι είχαν γλωσσοειδή απόληξη. Και οι 
δύο μόλοι, είναι τώρα θαμμένοι. Από το τέλος του 8ου 
π Χ. αιώνα ως τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. η Πάρος 
αναδείχτηκε σ’ ένα από τα βασικά κέντρα παραγωγής 
της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Το πάριο μάρμαρο με 
την εξαιρετική του ποιότητα, αποτέλεσε το καλύτερο 
υλικό για τη γλυπτική. Βεβαιωμένη χρήση λατομείων 
ανοιχτής εξόρυξης έχουμε από τις πρώτες δεκαετίες 
του 7ου αιώνα π.Χ. ενώ η συστηματική εξόρυξη χρο-
νολογείται από τα μέσα του 6ου αιώνα και γίνεται σε 
εκτεταμένα υπόγεια λατομεία. Τα λατομεία αυτά ήταν 
πηγή πλούτου για το νησί της Πάρου. Από το μάρμα-
ρο αυτό έχουν κατασκευαστεί πασίγνωστα γλυπτά. Η 
εξόρυξη μαρμάρου, με μεγάλα διαλείμματα, συνεχίζε-
ται μέχρι και σήμερα.

Τουρκοκρατία
Το 1537 ο τουρκικός στόλος κατέλαβε το νησί. Το 

λιμάνι της Πάρου μετατράπηκε σε πολεμικό ναύσταθ-
μο και ακολουθεί ερήμωση. Το κατεστραμμένο πλέον 
νησί ενσωματώνεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 
(1566) και γίνεται ορμητήριο πειρατών. 

Κατά τη διάρκεια των Ρωσοτουρκικών πολέμων 
(1770-1777) ο ρωσικός στόλος χρησιμοποιεί τον 

ασφαλή όρμο της Νάουσας σαν ορμητήριο στο Αι-
γαίο. Κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας υπήρχε 
περιοδική τουρκική παρουσία μόνο για επίλυση μικρο-
διαφορών και συλλογή φόρων, κυρίως σε αλεύρι. Για 
εύκολη και γρήγορη διαδικασία οι αλευρόμυλοι συ-
γκεντρώθηκαν κοντά στο λιμάνι του Δρυού και στον 
κόλπο της Παροικιάς. Την περίοδο αυτής της «ακμής» 
στην Παροικιά υπήρχαν 14 ανεμόμυλοι. Με την απε-
λευθέρωση το 1827 (με τη συνθήκη του Λονδίνου), η 
Πάρος, όπως και όλα τα νησιά των Κυκλάδων, προ-
σαρτήθηκε στο ελληνικό κράτος. Τότε αρχίζει μια δι-
αδρομή που χαρακτηρίζεται από αλματώδη κοινωνική 
ανάπτυξη.

Λιμάνι Παροικιάς
Στην Παροικιά επί Όθωνος κτίστηκε το 1858 προ-

βλήτα πάνω σε υπάρχοντα ύφαλο που μάλλον ήταν 
ένα από τα αρχαία λιμάνια, σαν κύριο λιμάνι εξυπηρέ-
τησης του νησιού. 

Το 1867 ο φάρος του Αγίου Φωκά από τη γαλλική 
εταιρία φάρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και 
το 1880 το «Βίντζι» από την ελληνική εταιρία μαρμά-
ρων της. Το «Βίντζι» ήταν μέσα στις εγκαταστάσεις του 
εργοστασίου και εξυπηρετούσε αποκλειστικά τις μετα-
φορές των μαρμάρινων όγκων. Αυτοί μεταφέρονταν 
με τραίνο από τα λατομεία στο Μαράθι. Το εργοστά-
σιο τότε ήταν έξω από τα όρια της Πόλης. 

Και οι δύο προβλήτες της Παροικιάς, ήταν κατα-
σκευασμένες κυρίως με μεγάλους όγκους από ντό-
πιο μάρμαρο και… αρχαία μέλη! Η εταιρία μαρμάρων 
μετά από μια θυελλώδη πορεία που αναστάτωσε όλη 
την Πάρο, χρεοκόπησε οριστικά το 1917. Οι φράκτες 
που περιβάλλανε το εργοστάσιο μέχρι την παραλία 
κατεδαφίστηκαν και συνεχίστηκε ο παραλιακός δρό-
μος προς Λιβάδια. Το Βίντζι και οι παραλίες γύρω από 
αυτό μετετράπησαν, με ελάχιστες παρεμβάσεις, σε 
αλιευτικό λιμένα, υποτυπώδες καταφύγιο σκαφών και 
λίγο μακρύτερα, καρνάγιο. Στο πρώτο μισό του 20ου 
αι. και λίγο παραπάνω, καμιά αλλαγή δεν έγινε στις 
προβλήτες, αλλά κατασκευάστηκε παραλιακός δρόμος 
που εξαφάνισε πολλά από τα υποθαλάσσια ερείπια. 
Το λιμάνι εξακολουθούσε να είναι υποτυπώδες, και τα 
περισσότερα πλοία ελλιμένιζαν αρόδο. Μια επέκταση 
της προβλήτας λίγων μέτρων, δεν έλυσε κανένα πρό-
βλημα.

20ος αι.
Το 1965-1967, λόγω επιτακτικής ανάγκης από την 

ολοένα αυξανόμενη τουριστική κίνηση, έγινε η πρώ-

τη ουσιαστική επέκταση του λιμανιού, που στην ουσία 
ήταν η αξονική επέκταση της παλιάς προβλήτας. 

Εκείνη την περίοδο δημιουργήθηκαν νέες εταιρίες 
λατομείων που αναγκαστικά άρχισαν να χρησιμοποι-
ούν το Βίντζι για τις μεταφορές τους, παράλληλα με 
την μεταφορά πετρελαιοειδών και δέσιμο καϊκιών. Τη 
δεκαετία του ’80 επεκτάθηκε κατά πλάτος ο παραλια-
κός δρόμος, και μπαζώθηκε με βράχια μεγάλο τμήμα 
της δυτικής ακτής, για προστασία της αναπτυσσόμενης 
πόλης από τους νότιους κυματισμούς. Όλα τα αρχαία 
που προαναφέραμε, καλύφθηκαν. Το 1999 αποφασί-
σθηκε η κατασκευή ενός λιμανιού που θα ένωνε τις 
δύο προβλήτες (λιμάνι - Βίντζι) και λόγω μεγέθους, θα 
έλυνε όλα τα προβλήματα για πολλές δεκαετίες.

21ος αι.
Οι πρώτες ανασκαφές το 2000 έφεραν στο φως 

πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων, και φυσικά η κα-
τασκευή ματαιώθηκε. Οι έρευνες που έγιναν έδειξαν 
ότι η περιοχή κρύβει ακόμα τεράστιους θησαυρούς. 
Μετά την περάτωση της έρευνας, η ευρύτερη θαλάσ-
σια περιοχή του λιμένα της Παροικιάς, κηρύχθηκε ως 
ενάλιος αρχαιολογικός χώρος. 

Το λιμάνι αναγκαστικά επεκτάθηκε προς τα νότια, 
(νέο λιμάνι) δημιουργώντας πολλά προβλήματα στην 
περιοχή του Πάνω Γιαλού, ο οποίος στην ουσία, εξα-
φανίστηκε και μόνιμο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην 
πόλη, λόγω ανισόρροπης κατανομής δραστηριοτήτων. 
Παράλληλα μ’ αυτά, η προβλήτα Βίντζι σταδιακά μετα-
τράπηκε αναγκαστικά σε εμπορικό λιμένα, χωρίς όμως 
να έχει τις προδιαγραφές για κάτι τέτοιο. Τσιμεντωνό-
ταν και μεταλλάσσονταν συνεχώς, μέχρι τη σημερινή 
μορφή. Σήμερα, η επιφάνεια της έχει ανυψωθεί κατά 
τουλάχιστον 30 πόντους και ακόμα περισσότερο στα 
σημεία φόρτωσης. Τις τελευταίες 10ετίες η επιβατι-
κή κίνηση του λιμανιού αυξάνεται τους καλοκαιρινούς 
μήνες με γεωμετρική πρόοδο, με όλο και μεγαλύτερα 
και ταχύτερα πλοία, ενώ η εμπορική κίνηση στο Βίντζι 
γίνεται κυρίως τους υπόλοιπους μήνες με εξαίρεση 
τα πετρελαιοειδή. Το Βίντζι για 8,5 μήνες τον χρόνο 
χρησιμοποιείται συνεχώς, 7 μέρες την εβδομάδα, με 
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και όσο υπάρχει φυ-
σικό φως, για φόρτωση χύδην αδρανών. Η στάθμη 
του βυθού έχει ανέλθει τόσο από το λεπτόκοκκο ίζημα 
από τα αδρανή, που πρόσφατα φορτηγό πλοίο «κά-
θισε» δίπλα στην προβλήτα! Φυσικά όλη η ζωή στον 
βυθό έχει εξαφανιστεί. Στη διπλανή «Σιδερένια» και 
την γύρω περιοχή, δημιουργήθηκαν αγκυροβόλια για 
αλιευτικά και σκάφη αναψυχής

Από το 2016 έχει ξεκινήσει να εκπονείται Master 
Plan λιμένος, για βελτίωση της ασφυκτικής κατάστα-
σης από την αλματώδη τουριστική κίνηση, με ορίζοντα 
πραγματοποιήσεως την 25ετία. Το εμπορικό λιμάνι 
έχει αποφασισθεί από το 1996, ότι θα γίνει στην περι-
οχή Καμινάκι, στην ανατολική πλευρά της Πάρου και οι 
πρώτες φάσεις των διαδικασιών, έχουν ήδη ξεκινήσει.

Οι Παροικιώτες ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο.
Πέτρος Αυλήτης 

Πρόεδρος του συλλόγου 
παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς

Παροικιά

Λιμάνι Παροικιάς
5000 χρόνια ιστορίας
Τα πρώτα ίχνη πολιτισμού στην Πάρο είναι Μινωικά, το 3000 πΧ, και το πρώτο 
όνομά της, Μινώα. 

Λιμάνι Παροικιάς 1899
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Με μία αξιόλογη εκδήλωση της ΚΟΒ Πάρου του ΚΚΕ 
στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος» 
στην Παροικιά, το περασμένο Σάββατο 10 Νοεμβρίου 
2018 συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις με θέμα: «100 χρό-
νια του ΚΚΕ και τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις».

Την εκδήλωση του περασμένου Σαββάτου άνοιξε ο 
γραμματέας της ΚΟΒ Πάρου του ΚΚΕ, Θοδω-
ρής Βαβανός, που χαιρέτησε τους παρευρισκόμε-
νους, ενώ η κύρια ομιλία έγινε από τον βουλευτή της 
Β’ Αθηνών και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΚΚΕ, Χρήστο Κατσώτη. Μετά την ομιλία ακο-
λούθησε συζήτηση του κόσμου με τον κ. Κατσώτη. 
Ακόμα, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μέλη και φίλοι 
του ΚΚΕ, δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Πάρου και 
δεκάδες συμπολίτες μας, ενώ λειτούργησε και έκθεση 
αρχειακού υλικού του κόμματος.

Σημειώνουμε ακόμα ότι υπάρχει ικανοποίηση στην 
ΚΟΒ Πάρου του ΚΚΕ για την έκθεση του Παριανού 
καλλιτέχνη Γιώργου Βαρλάμου, αφού στα εγκαίνια 
παραβρέθηκαν πάνω από 80 άνθρωποι, ενώ τις απο-
γευματινές ώρες λειτουργίας την επισκέφθηκαν πάνω 
από 150 συμπολίτες μας. Τέλος, μετά από συνεννόη-
ση την επισκέφθηκαν πρωινές ώρες πάνω από 100 
μαθητές

Συνέντευξη Κατσώτη
Ο βουλευτής της Β’ Αθηνών και μέλος της Κ.Ε. του 

ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, παραχώρησε στη Φ.τΠ. συ-

νέντευξη τόσο για τις πολιτικές εξελίξεις, όσο και για 
την αυτοδιοίκηση και τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης.

Η συνέντευξη του κ. Κατσώτη, έχει ως εξής:
κε Κατσώτη γιορτάζετε φέτος τα 100 χρόνια 

από την ίδρυση του ΚΚΕ. Ποιό είναι το στίγ-
μα αυτής της ιστορικής πορείας του κόμματός 
σας.

Χ. Κ.: «Είμαστε πολύ περήφανοι για την 100χρονη 
ζωή και δράση του ΚΚΕ. Η προσφορά του ήταν και 
συνεχίζει να είναι καθοριστική για την ζωή του λαού 
μας.   Σε όλη την διαδρομή του κράτησε ανυπότακτη 
στάση απέναντι στο βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστη-
μα, τον καπιταλισμό και στους πολέμους του. Ήταν 
η ψυχή της αντίστασης του λαού μας στον κατακτη-
τή, όταν η αστική τάξη λάκισε, ή συνεργάστηκε μαζί 
του. Είναι η αδιάλειπτη αγωνιστική πορεία με πολλές 
θυσίες για τα συμφέροντα του λαού. Δεν υπάρχει 
κατάκτηση για την οποία δεν πρωτοστάτησε και δε 
μάτωσε. Χωρίς το ΚΚΕ η κατάσταση της πλειοψηφίας 
του λαού μας θα ήταν πολύ χειρότερη.

Συνεχίζουμε διδασκόμενοι από την ιστορία μας την 
οποία μελετάμε σε βάθος και με  πίστη στην εργα-
τική τάξη. Δυναμώνουμε τη δράση μας ενάντια στη 
δικτατορία του κεφαλαίου και τις πολιτικές του δυ-
νάμεις που τσακίζουν το λαό, που τον ματώνουν  κα-
θημερινά, που μας μπλέκει στους ιμπεριαλιστικούς 
σχεδιασμούς και τους πολέμους. Το στίγμα αυτής 

της διαδρομής είναι ότι η οποία κατάκτηση είναι πο-
τισμένη με το αίμα  των ηρώων μας, ότι χωρίς το 
ΚΚΕ τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Όταν αδυνατίζει 
το ΚΚΕ αδυνατίζει η φωνή της εργατικής τάξης των 
λαϊκών στρωμάτων. Με ισχυρό ΚΚΕ και ισχυρό ερ-
γατικό κίνημα μπορεί να εμποδίσουμε τα χειρότερα, 
να δημιουργήσουμε τους όρους για κατακτήσεις και 
τις προϋποθέσεις για ισχυρή κοινωνική συμμαχία που 
θα διεκδικήσει την εξουσία, και τα κλειδιά της οικο-
νομίας. Μόνο όταν εξαλειφθεί ο νόμος του κέρδους 
και αντικατασταθεί από τον νόμο της ικανοποίησης 
των αναγκών θα λυθούν οριστικά τα προβλήματα της 
ανεργίας, της φτώχειας, της μόρφωσης, της υγείας 
του πολιτισμού. Θα ζήσει ο λαός τη ζωή που δικαι-
ούται». 

Και μετά τα μνημόνια τι;
Από τον Αύγουστο που βγήκαμε από τα μνη-

μόνια, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, έπρεπε 
κανονικά να αλλάξει η πολλή σκληρή οικονο-
μική κατάσταση για χιλιάδες νοικοκυριά. Κατά 
την γνώμη σας τι πρέπει να περιμένουμε και 
τι θα βελτιωθεί; Θα δει ο κόσμος άσπρη μέρα;

Χ.Κ.: «Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είπε πολλά ψέμα-
τα στο λαό, γι’ αυτό του έχει προσδώσει τον χαρα-
κτηρισμό του ψεύτη. Για μια ακόμη φορά επιδιώκει να 
εξαπατήσει το λαό με το αφήγημα της μεταμνημονι-
ακης εποχής. 

Τέλος των μνημονίων σημαίνει κατάργηση όλων 
των μέτρων των τριών μνημονίων που ψήφισαν το 
ΠΑΣΟΚ η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά όμως συνεχίζουν 
και τσακίζουν τη ζωή του λαού. 

Η κυβέρνηση όμως όχι μόνο δεν κατάργησε κα-
νέναν αντεργατικό αντιλαϊκό νόμο,  αντίθετα τους 
ενεργοποιεί όπως τον νόμο Βρούτση για τον κα-
τώτερο μισθό, τον οποίο τον έκανε ιδιοκτησία της με 
την τροπολογία που κατέθεσε πρόσφατα η κ. Αχτσιό-
γλου, που καταργεί τη συλλογική διαπραγμάτευση. 
Το ύψος του κατώτερου μισθού και μεροκάματου θα 
αποφασίζεται από τον εκάστοτε υπουργό  καθ’ υπό-
δειξη των επιχειρηματικών ομίλων για διασφάλιση 
της κερδοφορίας τους. Η επόμενη ημέρα είναι ίδια 
με την προηγούμενη. Η επιλογή της κυβέρνησης 
είναι να  ικανοποιεί τις  αξιώσεις του κεφαλαίου για 
ακόμη μεγαλύτερη μείωση της τιμής της εργατικής 
δύναμης για μεγαλύτερα προνόμια με ζεστό χρήμα 
από νέους αναπτυξιακούς νόμους, από τα ΕΣΠΑ, τα 
πακέτα ΓΙΟΥΝΚΕΡ τις εισφοροαπαλλαγές, τις φορο-
απαλλαγές.  

Τα σκληρά μέτρα θα συνεχιστούν. Ήδη καταργεί τον 
ν. Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας. 
Οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις αυξάνονται. Λα-
ϊκές οικογένειες που δεν μπορούν να αποπληρώσουν 
το δάνειο -γιατί έχασαν τη δουλειά τους ή γιατί μει-
ώθηκε το εισόδημά τους κατά 50%- πετάγονται στον 
δρόμο. Ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε αποκαλύ-
πτει τη συνέχιση της επίθεσης σε βάρος των εργα-
σιακών ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 
τις περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες. Η κυβέρνηση 
προσπαθεί να δημιουργήσει κλίμα προσμονής ότι κάτι 
θα κερδίσει και ο λαός. Αποκαλύπτεται όμως η αντι-
λαϊκή της πολιτική. Γιατί αυτό που συζητά είναι το 
τι δε θα χάσουμε και όχι στο τι θα κερδίσουμε. 
Από ποια ομάδα φτωχών θα τα πάρει και σε ποια θα 
τα δώσει και όχι αν καλύψει τις μεγάλες απώλειες 
στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Κανείς 
από τα άλλα κόμματα δε μιλά για κάλυψη των μεγά-
λων απωλειών που είχαν οι εργαζόμενοι και οι συντα-
ξιούχοι. Κανείς για ελάφρυνση από τους φόρους που 
πληρώνουν οι εργαζόμενοι οι συνταξιούχοι, οι αυτο-
απασχολούμενοι, οι μικροί ιδιοκτήτες. Όταν μιλούν 
για μείωση των φορολογικών συντελεστών 
απευθύνονται για μια ακόμη φορά στις φορο-
απαλλαγές του μεγάλου κεφαλαίου. Οι νησιώτες 
γνωρίζουν την κοροϊδία με την κατάργηση του μειω-
μένου ΦΠΑ και το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο.

Άσπρη μέρα ο λαός θα δει όταν οργανωθεί και διεκ-
δικήσει τις δικές του πραγματικές ανάγκες, όταν στα-
ματήσει να στηρίζει τα κόμματα του κεφαλαίου, όταν 
τα εγκαταλείψει και ισχυροποιήσει το ΚΚΕ. Γιατί μόνο 
το ΚΚΕ είναι το αποκούμπι του λαού».

Πρώτο θέμα

Χρήστος Κατσώτης
Λαϊκή Συσπείρωση: 
«Ψηφοδέλτιο διεκδίκησης πέρα από την επιρροή του ΚΚΕ»
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Κίνδυνος πολέμου - τουρισμός
Η οικονομία της Πάρου αλλά και των νη-

σιών του Αιγαίου γενικότερα στηρίζεται  κατά 
κύριο λόγο στον τουρισμό. Οι προκλήσεις των 
Τούρκων και η ένταση που επικρατεί στην πε-
ριοχή της ανατολικής Μεσογείου πιστεύετε ότι 
μπορεί να επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη 
των νησιών μας;

Χ.Κ.: «Οι επεμβάσεις και ο πόλεμος στη Συρία συ-
νεχίζεται, οι ΗΠΑ ανοίγουν άλλο μέτωπο με το Ιράν.

Η εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η λεγόμενη Αραβική 
Άνοιξη όπως ονομάστηκε η ιμπεριαλιστική επέμβαση 
για αλλαγή των κυβερνήσεων, οι εξελίξεις στη Τουρ-
κία που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα τις μεγά-
λες ροές τουριστών προς την χώρα μας. Όπως όμως 
αυξάνονται οι αφίξεις έτσι μπορούν και να μειωθούν, 
αν κλιμακωθεί η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αν υπάρ-
ξει κάποιο θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, το οποίο δεν 
αποκλείεται αφού η τουρκική επιθετικότητα αυξάνει, 
η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων επίσης 
με γκριζάρισμα του Αιγαίου, με όξυνση των αντιθέσε-
ων για το μοίρασμα των ενεργειακών πηγών. Τόσες 
πολεμικές δυνάμεις  στην περιοχή δε μαζεύτη-
καν για κρουαζιέρα, για τουρισμό! Στη Σύρο δεν 
πάνε για καφέ. Ανησυχούμε έντονα για μια περιφερει-
ακή σύρραξη ή ακόμη και για γενικευμένο πόλεμο. Οι 
αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί οξύνονται. Η κυβέρ-
νηση  στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης 
εφησυχάζει το λαό. Συμμετέχει ενεργά, μπλέκει τη 
χώρα μας όλο και πιο βαθιά στους ιμπεριαλιστικούς 
σχεδιασμούς. Έχει γίνει ο μεντεσές, όπως την 
χαρακτήρισε ο πολύ δραστήριος πρέσβης των 
ΗΠΑ Παιατ, για την ένταξη στο ΝΑΤΟ των βαλκα-
νικών χωρών μιας δύναμης  αστάθειας, πολεμικής 
δολοφονικής. Δίνει γη και ύδωρ στους Αμερικανούς. 
Έκανε τη χώρα μας μια απέραντη Αμερικανατοική 
βάση. Μετατρέπει την Ελλάδα σε εχθρική χώρα από 
όπου γίνονται οι πολεμικές επεμβάσεις, άρα και σε 
πολεμικό στόχο. Ο λαός χρειάζεται να συμπορευτεί με 
το ΚΚΕ ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στις 
επεμβάσεις. Ενάντια στη συμμετοχή της χώρας μας 
στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 
Κανείς δεν μπορεί να εφησυχάζει. Κανείς δεν μπορεί 
να μένει παθητικός θεατής γιατί θύμα θα είναι ο λαός 
που καλείται να θυσιαστεί για τα συμφέροντα των λί-
γων. Μπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις οι λαοί αποφεύ-
γουν να επισκεφτούν εμπόλεμες περιοχές, ασταθείς 
από τις συγκρούσεις των ιμπεριαλιστικών χώρων. Ο 
τουρισμός είναι πολύ ευάλωτος και οι συνέπειες θα 

είναι ιδιαίτερα μεγάλες για τους εργαζόμενους, τους 
αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς ιδιοκτήτες. Οι 
κάτοικοι των νησιών του Αιγαίου έχουν υποχρέωση 
να σταθούν απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασμούς 
που επιλέγει η αστική τάξη και υλοποιούνται από όλες 
τις άλλες πολιτικές δυνάμεις».

Λαϊκή Συσπείρωση
Και κάτι τελευταίο. Επειδή είμαστε μπροστά 

στις δημοτικές εκλογές μπορείτε να μας πείτε 
ποια είναι η θέση του ΚΚΕ. Θέλει, η παράταξη 
που στηρίζει η «Λαϊκή Συσπείρωση» να πάρει 
την εξουσία στους δήμους ή απλά επιδιώκει 
να εκλέγει  κάποιους δημοτικούς συμβούλους 
που θα διαμαρτύρονται για τα κακώς κείμενα.

Χ.Κ.: «Καλούμε τον λαό να κάνει το αποφασιστικό 
βήμα και να στηρίξει παντού το ΚΚΕ. Στις ευρωεκλο-
γές, στις βουλευτικές οπότε γίνουν, στις δημοτικές 
και περιφερειακές εκλογές τη «Λαϊκή Συσπείρωση» 
και σε κάθε σωματείο των εργαζομένων ή φορέα της 
λαϊκής πάλης τις συνεπείς ταξικές δυνάμεις.

Το ΚΚΕ έχει μεγάλη ιστορία και στους δήμους με 
μεγάλη προσφορά στο λαό. Δήμαρχοι μπροστά μαζί 
με τον λαό συγκρούστηκαν με τα μεγάλα συμφέρο-
ντα κάποιοι φυλακίστηκαν για να υπηρετήσουν το 
λαό και τις ανάγκες του. Για να γίνουν έργα υποδο-
μών που θα βελτιώνουν τη ζωή των κατοίκων και όχι 
να υπηρετούν τους λίγους επιχειρηματικούς ομίλους. 
Στο παρελθόν αλλά και τώρα όπου ο λαός μας  εμπι-
στεύτηκε, έγιναν οι δήμοι υπερασπιστές των λαϊκών 
συμφερόντων σε κόντρα με την κεντρική εξουσία που 
θέλει να τους μετατρέψει σε φορείς υλοποίησης της 
αντιδραστικής πολιτικής. Με διεκδίκηση πόρων που 
πληρώνει αδρά ο λαός και όχι με επιβολή και άλλων 
φόρων και χαρατσιών στο όνομα των ανταποδοτικών 
υπηρεσιών. Κόντρα στις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών, 
στις συμπράξεις με επιχειρηματικούς ομίλους και  με 
ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών αναβαθμισμένων, δω-
ρεάν ή πολύ φτηνών και για το λαό.  

Ο συνδυασμός της «Λαϊκής Συσπείρωσης», υπηρε-
τώντας αυτή τη γραμμή πάλης,  επιδιώκει να συσπει-
ρώσει τις πιο ριζοσπαστικές και αγωνιστικές δυνά-
μεις  με τις οποίες να δώσει τη μάχη για να κερδίσει 
τη στήριξη από πλατιά λαϊκά στρώματα. Το ΚΚΕ στην 
100χρονη πορεία του ποτέ δεν υποτίμησε καμιά μάχη 
και πάντα επιδίωκε να κερδίσει τη στήριξη του λαού 
και με τον ίδιο στον αγώνα να αντιμετωπίσει και  να 
λύσει οξυμένα προβλήματα που δημιουργεί η κε-
ντρική εξουσία για να υπηρετεί το κεφάλαιο. Είναι 

γνωστή η αγωνιστική πορεία των δήμων στους 
οποίους δήμαρχοι είναι οι κομμουνιστές. Με 
αδιάκοπο αγώνα μαζί με το λαό  κατάφεραν αρκε-
τά στη Πάτρα, στην Καισαριανή, στην Πετρούπολη, 
στην Ικαρία και σε άλλους με μικρότερους δήμους. Οι 
δημοτικοί σύμβουλοι επίσης που έχουν εκλεγεί 
με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» σε πολλούς δήμους 
της χώρας πρωτοστάτησαν για κάθε πρόβλημα 
των κατοίκων τοπικό η γενικό, όπως και εδώ 
από ότι έχω υπόψη μου. Όχι μόνο δεν έλειψαν από 
τους αγώνες, αλλά με κόπο και υπομονή προσπάθη-
σαν να τους οργανώσουν να τους μαζικοποιήσουν, να 
είναι νικηφόροι. Τίποτε απ’ ότι απασχολεί την λαϊκή 
οικογένεια δεν μας είναι ξένο. Δεν αρκούμαστε στη 
διαμαρτυρία, αλλά βάζουμε μπροστά κάθε τι απασχο-
λεί το λαό. Γι’ αυτό χρειάζεται να εμπιστευτεί παντού 
ο λαός τους συνδυασμούς της «Λαϊκής Συσπείρω-
σης» και στους Δήμους και στις Περιφέρειες. Όσον 
αφορά εδώ στην Πάρο, η «Λαϊκή Συσπείρωση», 
όπως είναι γνωστό αποφάσισε να κατέβει στις 
δημοτικές εκλογές με επικεφαλής τον καταξιω-
μένο αγωνιστή Κώστα Ροκονίδα και με ένα ψη-
φοδέλτιο  που θα δεσμεύεται για την αγωνιστι-
κή διεκδίκηση της επίλυσης των προβλημάτων, 
ένα ψηφοδέλτιο πολύ πέρα από την κομματική 
επιρροή του ΚΚΕ. 

Ελπίζουμε αυτή η ευρύτητα στην αποδοχή να εκ-
φραστεί και στην κάλπη με στόχο να αλλάξει ρότα 
η πορεία της Πάρου».

Πρώτο θέμα
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πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Απόψεις - Ειδήσεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Το δούλεμα 
του αιώνα

Θα ξεκινήσω γράφοντας ότι ανήκω σ’ εκείνη τη 
μειοψηφία των ορθοδόξων χριστιανών στην Ελ-
λάδα, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι για να συνεχίσει 
η συγκεκριμένη θρησκεία στον δρόμο που έχει τα-
χθεί, είναι υποχρεωμένη… από χθες, να κόψει κάθε 
δεσμό με το επίσημο ελληνικό κράτος.

Θα συνεχίσω υποστηρίζοντας ότι η σημερινή 
ηγεσία της ορθοδόξου εκκλησίας στην Ελλάδα 
είναι κατώτερη της προηγούμενης και φυσικά, κα-
μία μα καμιά σύγκριση με την ηγεσία επί αρχιεπι-
σκόπου Σεραφείμ, ο οποίος «καθάρισε» με απολυ-
ταρχικό τρόπο τη σαπίλα που υπήρχε τότε από τις 
«κατίνες» με τις «Αδελφότητες» και τις «αδελφές».

Η ελλαδική εκκλησία πέρασε πολλές κρίσεις 
στον 20ο αιώνα. Το 1901 είχαμε τα «Ευαγγελι-
κά» με αφορμή τη μετάφραση του Ευαγγελίου 
στη δημοτική γλώσσα και 8 νεκρούς από τις συ-
γκρούσεις στρατού και φοιτητών, το 1907 είχαμε 
τη σύγκρουση κράτους και εκκλησίας λόγω της 
απόφασης να διορίζονται από τους πολιτικούς οι 
ψάλτες(!), το 1952 είχαμε τη σύγκρουση με αφορ-
μή την εκκλησιαστική περιουσία, όπου το κρά-
τος υφάρπαξε εκτάσεις, ακίνητα και μετο-
χές της εθνικής τραπέζης από την εκκλησία, το 
1961 είχαμε συγκρούσεις φοιτητών με την αστυ-
νομία με αφορμή τον περιορισμό του χρόνου δι-
δασκαλίας των Θρησκευτικών, το 1965 είχαμε τη 
ρήξη κυβέρνησης και εκκλησίας για την πλήρωση 
κενών θέσεων μητροπολιτών, το 1981 είχαμε τη 
σύγκρουση κράτους και εκκλησίας για τη μοιχεία 
και τον πολιτικό γάμο, το 1987 είχαμε τον Νόμο 
Τρίτση για τη ρύθμιση θεμάτων εκκλησιαστικής 
περιουσίας, που τελικά έμεινε ανενεργός κλπ. Στη 
συνέχεια είχαμε την πρώτη σύγκρουση του 21ου 
αιώνα (το 2000), για τις ταυτότητες, ενώ η υπό-
θεση Γιοσάκη το 2005 και η μονή Βατοπεδίου το 
2007 έφεραν σε δυσχερή θέση την εκκλησία. 

Επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ το γαϊτανάκι των αντι-
παραθέσεων άνοιξε το 2015 με το ζήτημα της 
χρηματοδότησης από το κράτος, του πολιτικού 
όρκου και των διακριτών ρόλων, ενώ το 2016 εί-
χαμε τη «μάχη» με τις αλλαγές Φίλη στο μάθημα 
Θρησκευτικών. 

Το τελευταίο πυροτέχνημα της δήθεν συμφω-
νίας Τσίπρα – Ιερώνυμου μόνο θυμηδία σκορπά. 
Από τη μία οι κληρικοί δε θα πληρώνονται από 
το κράτος, αλλά από την άλλη θα έχει την υπο-
χρέωση το κράτος να καταβάλει το ισόποσο της 
μισθοδοσίας τους στην ηγεσία της εκκλησίας, η 
οποία θα καταβάλει στη συνέχεια τους μισθούς 
στους κληρικούς (τέτοιος πολιτικαντισμός). Από 
την άλλη η δημιουργία Ταμείου Αξιοποίησης Εκ-
κλησιαστικής Περιουσίας. Εδώ η επιστήμη σηκώ-
νει τα χέρια ψηλά! Δηλαδή, να γίνει συνεταιρισμός 
εκκλησίας κράτους, ώστε επιτέλους η ελλαδική 
εκκλησία να κερδίσει από τις επιχειρηματικές κινή-
σεις που θα κάνει η κυβέρνηση, αφού η περιουσία 
της έχει λιμνάσει εδώ και χρόνια και δεν μπορεί να 
την αξιοποιήσει.

Κατά τα άλλα το αριστερό ακροατήριο Τσίπρα 
πανηγυρίζει, ενώ ο ίδιος συνεχίζει να κοροϊδεύει 
τους πάντες και τα πάντα.

Από 
κόσκινο…

Από κόσκινο θα περάσουν οι πολίτες τους 
υποψήφιους όλων των θεσμικών βαθμίδων από 
υποψήφιους βουλευτές, περιφερειάρχες, δημάρ-
χους, ακόμη και συμβούλους. 

Όλες οι αμαρτίες του κόσμου, τους χρεώνο-
νται καθημερινά. Τα προνόμια, οι ασυλίες και η 
γενικότερη απαξίωση του πολιτικού κόσμου. Την 
πρωτοκαθεδρία την έχει το   κοινοβούλιο και 
πολύ λιγότερο η αυτοδιοίκηση.

Στις προσεχείς εκλογές αναμένονται δύο ση-
μαντικές κινήσεις των ψηφοφόρων που προβλη-
ματίζουν όλα τα κομματικά επιτελεία και πολιτικά 
πρόσωπα. Η αποχή από την κάλπη, που αναμένε-
ται να ξεπεράσει και τα τελευταία ποσοστά των 
προηγούμενων εκλογών και το ποσοστό ανανέ-
ωσης των πολιτικών προσώπων.

Είναι γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός ψηφο-
φόρων θα εκδηλώσει τη δυσαρέσκεια του, επι-
λέγοντας πρωτοεμφανιζόμενους υποψήφιους. 
Θα δυσκολέψει σε μεγάλο βαθμό η επανεκλογή 
παλαιών υποψηφίων, λόγω της συνεχούς παρου-
σίας και παραμονής στις θέσεις εξουσίας. Πολλοί 
από αυτούς θεωρούνται από τους πολίτες μέρος 
του οικονομικού προβλήματος που βιώνουν.

Τα κόμματα εξουσίας θα νοιώσουν εκλογικά 
τους κραδασμούς, από τις πολιτικές επιλογές 
που οι πολίτες τους χρεώνουν. Περισσότερους 
εκλογικούς κραδασμούς, θα αισθανθούν όσοι 
έχουν συμμετάσχει ενεργά στη διακυβέρνηση. Οι 
πολίτες τους θεωρούν υπαίτιους, όλων των πλη-
γών που έχουν δεχτεί. Το μόνο που θα κυριαρχή-
σει είναι, «δεν είμαστε όλοι ίδιοι» και ότι η δική 
τους μεμονωμένη περίπτωση αξίζει μιας θετικής 
αντιμετώπισης ως προς τα ατομικά πολιτικά χα-
ρακτηριστικά που παρουσιάζει.

Από κόσκινο θα τους περάσουν οι πολίτες, 
στην κυριολεξία, πριν αποφασίσουν να δώσουν 
την ψήφο τους. 

Οι μέχρι τώρα τεχνικές της λιανικής ψηφο-
θηρίας «τρέχοντας σε γάμους, βαφτίσια, κηδεί-
ες, πανηγύρια και φιέστες» δεν αρκούν, αφήστε 
που για πολλούς υποψήφιους χαρακτηρίζονται 
ως επικίνδυνες αποστολές. Μπορεί να κινδυνεύ-
σει ακόμη και η σωματική τους ακεραιότητα. Το 
«γιουχάισμα» είναι ελαφράς μορφής απαξίωση. 
Συνεπώς, αρκετά πολιτικά πρόσωπα θα κληθούν 
να δώσουν αγώνα πολιτικής επιβίωσης, εμπι-
στευόμενοι την εμπειρία τους και βασιζόμενοι 
στο ένστικτο αυτοπροστασίας, που θα τους βο-
ηθήσει να ανταποκριθούν με επιτυχία στην κρί-
σιμη πρόκληση των προσεχών εκλογών, εθνικών 
και αυτοδιοικητικών. Για να μην ισχύσει η γνωστή 
παραδοχή «εζυγίσθη, εμετρήθη και ευρέθη ελλι-
πής»!

Παρουσίαση 
βιβλίου

Η Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων (Ο.ΠΑ.Σ.), σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο

Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων (Ι.Α.Π.Κ.), την 
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18.00 
θα παρουσιάσει το βιβλίο: «Η Πάρος και οι αποικίες 
της», στο πνευματικό κέντρο του δήμου Αθηναί-
ων, (αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης, Ακαδημίας 50).

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της περιφέρειας 
Ν. Αιγαίου και έχει την υποστήριξη του δήμου Πάρου 
και της επιτροπής ανάδειξης της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς του δήμου Πάρου.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν η Δρ. αρχαιολογίας, 
Έλενα Παρτίδα, η καθηγήτρια αρχαιολογίας, Ντόρα 
Κατσωνοπούλου και η ομότ. καθηγήτρια αρχαιολογί-
ας, Λίλιαν Καραλή. 

Οδός 
Οδυσσέα 
Ελύτη

Γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1911 στο Ηρά-
κλειο της Κρήτης. Οι γονείς του ήταν από τη Λέ-
σβο. Τέσσερα χρόνια αργότερα η οικογένειά του 
εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αθήνα.

Όταν τελείωσε το σχολείο γράφτηκε στη Νομι-
κή Σχολή της Αθήνας. Η μεγάλη του όμως αγάπη 
ήταν η ποίηση και θα εγκαταλείψει τις σπουδές 
του για να ασχοληθεί μόνο με αυτήν. Ήταν η επο-
χή που ανακάλυψε τον υπερρεαλισμό και τους 
σύγχρονους Γάλλους ποιητές. 

Το 1935 γνώρισε τον Αντρέα Εμπειρίκο που 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στη εξέλιξη της ποίησης 
του και δημοσιεύονται τα πρώτα ποιήματα του 
Ελύτη. Έγινε αμέσως πολύ αγαπητός στο ανα-
γνωστικό κοινό. Ο ποιητικός του λόγος είναι 
εντελώς καινούργιος και τα θέματά του, ο ήλιος, 
η θάλασσα, το Αιγαίο, η νεότητα, έκαναν τους 
αναγνώστες του να βλέπουν με μια νέα ματιά το 
ελληνικό τοπίο και την ίδια τη ζωή.

Όταν ξέσπασε ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος, ο 
Ελύτης βρέθηκε στην πρώτη γραμμή στο Αλβα-
νικό μέτωπο. 

Από το 1948 έως το 1952 έμεινε στη Γαλλία. 
Εκεί, θα γνωρίσει γάλλους ποιητές, ζωγράφους 
και διανοούμενους. Έγραφε συνέχεια χωρίς να 
δημοσιεύει τίποτα, γιατί δεν τον ικανοποιούσαν 
τα έργα του. 

Στις 18 Οκτωβρίου 1979 τιμήθηκε με το Νό-
μπελ λογοτεχνίας. Ο Οδυσσέας Ελύτης πέθανε 
στις 18 Μαρτίου του 1996.   

πηγές: Διαδίκτυο
Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Λοχαγού 

Κορτιάνου», έως την οδό «Γιάννη Πάριου».
Χριστόδουλος Μαούνης 

Μέλος της επιτροπής 
ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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Εθνική 
Αντίσταση

Από το επαρχείο Πάρου εκδόθηκε δελτίο Τύπου 
σχετικά με το πρόγραμμα εορτασμού της εθνικής 
αντίστασης, στις 25/11/2018. Το πρόγραμμα έχει 
ως εξής:

Σημαιοστολισμός - Φωταγώγηση
1. Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Δημοσί-

ων – Περιφερειακών και Δημοτικών Καταστημάτων 
καθώς και των Καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ. από την 8η 
πρωινή ώρα μέχρι τη δύση του ηλίου της 25ης Νο-
εμβρίου 2018.

2. Φωταγώγηση των δημοσίων, περιφερειακών 
και δημοτικών Καταστημάτων καθώς και των κα-
ταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, από τη 
δύση του ηλίου μέχρι τις πρωινές ώρες της επομέ-
νης της εορτής.

Πρόγραμμα εορτασμού
10 π.μ. Τελετή δοξολογίας στον Ιερό Ναό Πανα-

γίας Εκατονταπυλιανής, παρουσία Αρχών, Σχολείων, 
Οργανώσεων, Σωματείων και κατοίκων. Μετά το 
πέρας της δοξολογίας, θα εκφωνηθεί ο πανηγυ-
ρικός της ημέρας, εντός του Ι.Ν. από τον πρόεδρο 
σχολικών επιτροπών δήμου Πάρου, Χαράλαμπο 
Μαλινδρέτο.

10.30 π.μ. Μετάβαση στο μνημείο της Εθνικής 
Αντίστασης. Επιμνημόσυνος δέηση, κατάθεση στε-
φάνων από εκπροσώπους των τοπικών αρχών, 
εκπροσώπους των θυμάτων πολέμου, της εθνικής 
αντίστασης, τα πολιτικά κόμματα, καθώς και όποιον 
εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή άλλου φορέα 
θελήσει να τιμήσει την Εθνική Αντίσταση και τους 
αγώνες κατά του ναζισμού και του φασισμού. Προ-
σκλητήριο νεκρών. Σιγή ενός λεπτού. Ανάκρουση 
εθνικού ύμνου.

Μήνυμα έπαρχου
Ο έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς, για τον εορτα-

σμό της εθνικής αντίστασης έστειλε το παρακάτω 
μήνυμα:

«Η Εθνική Αντίσταση εναντίον των στρατευμάτων 
κατοχής 1941-1944, προέκταση και ολοκλήρωση 
του έπους της Αλβανίας, των μακεδονικών οχυρών 
και της μάχης της Κρήτης, υπήρξε έργο όλων των 
Ελλήνων που αντιτάχθηκαν, με τις όποιες δυνάμεις 
τους, στους κατακτητές και πολέμησαν για το πα-
νάκριβο αγαθό της ελευθερίας, ενάντια στο ναζι-
σμό και το φασισμό.

Για να αποδοθεί έμπρακτα ένας ελάχιστος φόρος 
τιμής σε όλους εκείνους, άνδρες, γυναίκες παιδιά, 
που βασανίστηκαν ή έπεσαν ηρωικά προσφέροντας 
τα μέγιστα στον υπέρ πάντων αγώνα του λαού μας 
στα μαύρα χρόνια της κατοχής, η Ελληνική Πολι-
τεία καθιέρωσε με το άρθρο 10 του Ν. 1285/1982 
την επέτειο της μάχης του Γοργοποτάμου, ως ημέ-
ρα πανελλήνιου εορτασμού της Εθνικής μας Αντί-
στασης. Η ανωτέρω μάχη – σταθμός της αντιστα-
σιακής δράσης στην Ελλάδα, αποτελεί ταυτόχρονα, 
χάρη στον ενωτικό χαρακτήρα της, φωτεινό παρά-
δειγμα για τις επερχόμενες γενεές».

Ημερολόγιο 
Παροικιάς

Κυκλοφόρησε το νέο επιτραπέζιο ημερολόγιο του 
συλλόγου παραδοσιακού οικισμού Παροικι-
άς για το 2019, με 12 σπάνιες φωτογραφίες από το 
παρελθόν της πρωτεύουσας του νησιού μας.

Ενισχύσετε τον σύλλογο του παραδοσιακού οι-
κισμού και ξοδέψετε ώρες συζήτησης γεμάτες εκ-
φράσεις όπως: «Πω πω... Σίγουρα είναι η Ζωοδό-
χος Πηγή; Μπα, δεν το πιστεύω! Κοίτα πως ήτανε!».

Το ημερολόγιο μπορούν να το αποκτήσουν οι εν-
διαφερόμενοι από το κατάστημα είδη δώρων: «Η 
Αρχοντική, στην παλιά αγορά Παροικιάς φυσικά… 
ή να ειδοποιήσετε τα μέλη του συλλόγου, ώστε να 
σας το φέρουν στον χώρο σας.

Συνεργασία 
Περιφέρειας 
Ν. Αιγαίου

Συνεχίζοντας τις δράσεις τουριστικής προώθησης 
και προβολής, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανα-
πτύσσει στρατηγικές συνεργασίες με αεροπορικές 
εταιρείες, με στόχο την ενίσχυση της φήμης των 
προορισμών των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου 
στις τουριστικές αγορές και την επέκταση του δικτύ-
ου των πτήσεων εξωτερικού προς όλα τα αεροδρό-
μια των νησιών.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, η Περιφέρεια 
συνεργάζεται με την «Aegean», για την εφαρμογή 
μίας ολοκληρωμένης διαφημιστικής προβολής στα 
προωθητικά κανάλια της αεροπορικής εταιρείας. 

Ειδικότερα οι προορισμοί του Νοτίου Αιγαίου θα 
προβληθούν σε newsletter της Aegean το οποίο 
στοχεύει στις βασικές αγορές (Αγγλία, Γαλλία, Γερ-
μανία, Ιταλία, Ισπανία), στην ιστοσελίδα aegeanair.
com, στο facebook, καθώς και στο You Tube κανάλι 
της.  Παράλληλα, βίντεο της Περιφέρειας Ν. Αιγαί-
ου θα περιλαμβάνεται στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα 
που προβάλλεται στις οθόνες εντός των αεροσκα-
φών, καθώς και στη νέα inflight ψηφιακή πλατφόρ-
μα ψυχαγωγίας, Aegean stream.

Η Παροικιά 
γιόρτασε τα 
ελευθέρια 

Ένα απόγευμα του Νοεμβρίου 1944, άραξε στο λιμάνι 
της Παροικιάς, ένα καΐκι, στο οποίο επέβαιναν ιερολοχίτες. 
Ήλθαν να μείνουν στην Πάρο, όσο καιρό θεωρούσαν απα-
ραίτητο, για να την προστατέψουν από κάθε επιβουλή. 

Οι υπαξιωματικοί και οι οπλίτες εγκαταστάθηκαν στο κτί-
ριο που στεγαζόταν τα Τ.Τ.Τ. (Ταχυδρομείο, Τηλεγραφείο, 
Τηλεφωνείο), στην αγορά, εκεί που ήταν στην αρχή της κα-
τοχής η ιταλική στρατιωτική διοίκηση, ενώ οι αξιωματικοί 
στο μικρό ξενοδοχείο «Κάιρο». 

Διοικητής της δύναμης αυτής των ιερολοχιτών, ήταν ο 
λοχαγός Φασόης. Στους αξιωματικούς του επιτελείου του 
ήταν και ο ανθυπολοχαγός Λαδάς, ο οποίος αργότερα, έγι-
νε μεγάλος παράγοντας της χούντας των συνταγματαρχών.   

Τις μέρες που βρισκόταν στην Πάρο η δύναμη του Ιε-
ρού Λόχου, ήλθε στο λιμάνι μας και αγκυροβόλησε -κοντά 
στη «σημαδούρα»- το αντιτορπιλικό «Κουντουριώτης», που 
μόλις είχε έλθει στην Ελλάδα από την Αλεξάνδρεια. Ο ερ-
χομός του πολεμικού πλοίου στο λιμάνι ήταν η αφορμή να 
πλημμυρίσουν οι ψυχές όλων των κατοίκων με υπερηφά-
νεια! Την περίοδο που ήταν στην Πάρο το αντιτορπιλικό και 
η μονάδα του Ιερού Λόχου, γιορτάστηκαν τα «ελευθέρια»! 
Μια Κυριακή μετά τη λειτουργία και τη δοξολογία που ακο-
λούθησε, πραγματοποιήθηκε τελετή στο «Ηρώο των Πε-
σόντων», παρουσία όλων των κατοίκων της Παροικιάς. Το 
Ηρώο ήταν τότε στη σημερινή πλατεία της «Μαντώς Μαυ-
ρογένους». Είχε μορφή πυραμίδας που στην κορυφή της 
στεκόταν αετός με ολάνοικτα φτερά. Στις τέσσερις όψεις 
της στήλης ήταν χαραγμένα τα ονόματα όλων των συμπο-
λιτών μας που έπεσαν «υπέρ Πίστεως και Πατρίδος», στους 
εθνικούς μας αγώνες. 

Πρώτοι παρατάχθηκε η διμοιρία των ενόπλων ιερολοχι-
τών που τραγουδούσαν τον ύμνο του Ιερού Λόχου:

«Παιδιά με ατσάλινα χέρια, με θάρρος, γεμάτα ορμή, 
στα χέρια μας είναι η δόξα της Πατρίδας μας και η τιμή. 
Παράδειγμα το Δραγατσάνι, ας είναι για μας φωτεινό, και 
άλλων ηρώων αγώνες, για τον Λόχο μας τον Ιερό. Ας εί-
ναι περήφανη η μάνα, που έκανε τέτοια παιδιά, που είναι 
έτοιμα να πέσουν, μ’ αλεξίπτωτα μεσ’ στη φωτιά. Εμπρός 
παιδιά, με μια καρδιά, η σάλπιγγα σημαίνει, κι’ η μάνα Ελ-
λάς, από εμάς, Ελευθεριά προσμένει!».

Στη συνέχεια, ήλθε ένα άγημα ναυτών του αντιτορπιλι-
κού με τον σημαιοφόρο να κρατεί το ξίφος του γυμνό! Ο 
κόσμος ενθουσιασμένος, γεμάτος αγάπη προς την πατρίδα 
και θαυμασμό για τα στρατευμένα παιδιά της χειροκροτού-
σε και ζητωκραύγαζε! Μετά το τρισάγιο για τις ψυχές των 
νεκρών που έπεσαν πολεμώντας, κατέθεσαν στεφάνια, ο 
αντιπλοίαρχος κυβερνήτης του αντιτορπιλικού, ο λοχαγός 
διοικητής της δύναμης των ιερολοχιτών και οι τοπικές 
αρχές. Όλο το πλήθος με βουρκωμένα μάτια έψαλε τον 
εθνικό μας ύμνο, στο τέλος του οποίου, ο υπολοχαγός των 
ιερολοχιτών έριξε τρεις ριπές στον αέρα.        

Πηγές: «Παριανές ιστορίες από τον τελευταίο πόλεμο 
και την εχθρική κατοχή», του Παναγιώτη Ι. Πατέλλη

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 

ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 

τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 

οικισµού,  από 60 έως 150τµ σε τιµές 

κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 

µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις 

έναντι ενοικίου. www.paroshomes.

livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 

3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 

στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 

53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί 

σαν συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! 

Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 

σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 

200 µ. από τη θάλασσα.  Τηλ.: 6940 

622 456 (Vasil Konday) 

ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, πωλούνται 

οικόπεδα από ιδιώτη 300 τ.µ. το 

καθένα, µε συντελεστή δόµησης  1, 

απόσταση από τη θάλασσα 100 µ. και 

θέα στην Αντίπαρο. Πληροφορίες στο 

τηλ. 6945 296 297

ΝΑΟΥΣΑ πωλείται κτίριο 500 τ.µ., 15 

δωµάτια µε ρεσεψιόν και σπίτι από 

κάτω, ενοικιασµένο µε ελάχιστη ετή-

σια απόδοση 40.000 ευρώ ετησίως. 

Τηλ. 6937 698 522, 22840 51639

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΑΡΠΗΣΣΑ – ΜΥΛΟΙ, ενοικιάζεται 

ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 88 τ.µ. 

στην πλατεία των Μύλων. Τηλ. 6977 

407 532

ΠΑΡΟΙΚΙΑ στο δρόµο προς Νάουσα, 

επάνω στον κεντρικό δρόµο (πλησίον 

ΓΕΤΗΛ), ενοικιάζεται κατάστηµα 

µε µεγάλους χώρους και µεγάλο 

ιδιωτικό πάρκινγκ & ΑΠΟΘΗΚΗ µε 

µεγάλους χώρους στο ίδιο σηµείο. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6945 120 247, 

22840 25292

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΟΥ-

ΜΕΝΟΣ, ενοικιάζονται: α) Μεζονέτα 

150 τ.µ. µε 4 Υ/∆, 3 W.C., αυτόνοµη 

θέρµανση, βεράντες κήπο και θέα και 

β) Γκαρσονιέρες και δυάρια 20 – 50 

τ.µ. Ενοικίαση σεζόν ή όλο το χρόνο. 

Τηλ. 6972 024 101

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται χώρος 

για κατάστηµα, στην παραλία προς 

Ζωοδόχο Πηγή. Τηλ. για πληροφορίες: 

699 330 9867

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 

τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-

λατε βιογραφικό στο nikos@

typoparos.gr

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ και ΨΗΣΤΗΣ–

ΤΥΛΙΧΤΗΣ ζητούνται για εργασία σε 

ψητοπωλείο στην Παροικιά. Πληρο-

φορίες στο τηλ. 698 694 1220

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραµένη µε προϋ-

πηρεσία ζητείται από το κοµµωτήριο 

ART HAIR στην Παροικιά. Τηλ. για 

πληροφορίες: 22840 23660 και ώρες: 

09:00 – 13:00.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ/ΤΡΙΑ ζητείται από την 

εταιρεία DPS για µόνιµη απασχόληση. 

Θα εκτιµηθεί προηγούµενη επαγγελ-

µατική εµπειρία. Προϋποθέσεις

• Απαραίτητη γνώση των προγραµ-

µάτων Adobe Illustrator, InDesign, 

Photoshop καθώς και γνώσεις Web

• Θα εκτιµηθεί γνώση προγραµµάτων 

Fusion 3d 360 ή Rhino3d

• Καλή γνώση Αγγλικών

• Καλές γνώσεις διαχείρισης αρχείων 

προς εκτύπωση και οποιαδήποτε 

επαφή µε τον κλάδο των εκτυπώσεων

• Καλή αισθητική αντίληψη, άνεση 

στην επικοινωνία, ταχύτητα, διάθεση 

για συνεργασία και οργανωτικότητα

• Πτυχίο γραφιστικής (ΤΕΙ, ΙΕΚ κ.α.)

Αποστολή βιογραφικών και portfolio 

στο info@dps.com.gr

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοποιείο 

στην Παροικιά, µε γνώσεις καφέ. Τηλ. 

για πληροφορίες: 6974 36 4045

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται από εταιρεία 

διανοµών στην Πάρο. Απαραίτητα: 

Απολυτήριο Λυκείου, ∆ίπλωµα Ο-

δήγησης Γ’ Κατηγορίας, Ηλικία έως 

30 ετών. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 

θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοι-

νωνήσουν στα τηλέφωνα:  22840 

– 41252, 41764, Κιν. 6979 798 938 

και e-mail: arhicom1@otenet.gr

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ µε ηλεκτρολογικές 

γνώσεις και εµπειρία ζητείται από 

Ξενοδοχείο 4* στην Πάρο. Τηλ. επι-

κοινωνίας: 210 6232080

ΚΟΠΕΛΑ κατά προτίµηση ελληνίδα, 

ζητείται για εργασία σε καφέ – µπαρ 

στην περιοχή Μάρπησσας – Πίσω 

Λιβαδιού, µε γνώσεις µπουφέ και 

σέρβις. Παρέχεται διαµονή. Τηλ. για 

πληροφορίες: 697 7501 883

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο ζητείται για 

εργασία σε Super Μarket - µανάβικο 

που θα λειτουργήσει σύντοµα στον 

Περιφερειακό Παροικίας, σε όλα 

τα πόστα ράφια, αποθήκη, ταµείο, 

µανάβικο, πάγκο κοπής, διευθυντι-

κά στελέχη. Μόνιµη απασχόληση. 

Απαραίτητη εµπειρία, παρέχονται 

καλές αποδοχές και ασφάλιση. 

Αποστολή βιογραφικών στο email: 

cv_expressmarketparos@hotmail.

com 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 

για ηµιαπασχόληση στην Παροικιά. 

Απαραίτητα προσόντα, υπευθυνότητα, 

γνώση αγγλικών και Η/Υ. Τηλ. 6970 

339 787, 6977 562 600

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ψάχνει εργασία σε σπίτι 

εσωτερική, για φύλαξη ηλικιωµένου 

ατόµου. Τηλ. επικοινωνίας: 699 881 

7070

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παρα-

δίδονται από έµπειρο καθηγητή, 

(πτυχιούχο Profi ciency Cambridge και 

Michigan), κατ’ οίκον, όλα τα επίπεδα. 

Τιµές προσιτές. Τηλ. 693 494 6750

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΜΙΝΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

πωλείται, µάρκας SCUTT BC1227, 

διάστασης 74Χ68 εκ., 292 λίτρων µε 

υπολογιστή TC 405-K, σχεδόν καινού-

ριο και ΦΥΛΙΕΡΑ 1,50Χ0,70Χ1,20 εκ. 

ύψος και τα 2 σε πολύ καλή τιµή. Τηλ. 

6980 453 329

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ενοικιάζονται µε το 

µήνα από Οκτώβριο µέχρι Απρίλιο, 

από 150 ευρώ το µήνα. Ελάχιστος 

χρόνος µίσθωσης 2 µήνες.  Τηλ. 6983 

412 685

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ πωλείται 

µισοτιµής, από 1.300€ στα 650€ και 4 

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ αυτοκινήτου µε 

λάστιχα φαρδιά, από 400€ στα 200€. 

Τηλ. 22840 51815

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ F&U 22” πωλείται, 

LED µε ενσωµατωµένο DVD και α-

ποκωδικοποιητής καινούριος MPEG4 

υψηλής ανάλυσης σε µορφή SCART. 

Ιδανική και για σκάφος ή τροχόσπιτο 

αφού διαθέτει λειτουργία 12V. Όλα 

µαζί 140€. Τηλ. 22840 22140, Ώρες 

επικοινωνίας 09:00 – 15:00

ΜΠΙΛΙΑΡ∆Ο πωλείται µάρκας 

BRUNSWICK µαζί µε 5 καινούριες 

στέκες και τα φώτα του. Τιµή: 1.000€. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6983 412 685

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

∆ΙΑΝΟΜΗ 6.000 ΦΥΛΛΑ | ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α | ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Παιδικές 
ταινίες

Από τις 10/11/18 ξεκίνησε η προβολή παιδικών ται-
νιών για τη σχολική χρονιά 2018-2019 στον πολυχώ-
ρο του δημοτικού σχολείου Νάουσας.

Οι προβολές πραγματοποιούνται με την έγκριση της 
σχολικής επιτροπής Πάρου, η επιλογή τους γίνεται με 
ευθύνη της διεύθυνσης του δημοτικού σχολείου Νά-
ουσας και η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από τον σύλ-
λογο γονέων και κηδεμόνων.

Προκειμένου να υπάρχει ελεύθερη είσοδος για 
όλους τους μαθητές, το δημοτικό πάρκο Πάρου καλύ-
πτει τη δαπάνη απόκτησης των ταινιών έχοντας εξα-
σφαλίσει και την μόνιμη εγκατάσταση αξιόπιστου συ-
στήματος προβολής και οθόνης στον πολυχώρο του 
δημοτικού σχολείου.



 | 13www.fonitisparou.gr Τουρισμός - Ειδήσεις

Food Expo 
2019

Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο πολιτικής 
της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊό-
ντων, πρόκειται να συμμετέχει στην 6η διεθνή έκθε-
ση τροφίμων και ποτών: «Food Expo Greece 2019», 
που θα πραγματοποιηθεί 16-18 Μαρτίου 2019 στο 
«Αthens Metropolitan Expo», στα Σπάτα.

Παράλληλα με την έκθεση «Food Expo» διεξάγε-
ται και η διεθνής έκθεση οίνου και αποσταγμάτων 
«Oenotelia», ενώ παράλληλες εκδηλώσεις (συνέδρια, 
ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια κ.λπ.) θα πλαισιώ-
σουν την έκθεση.

Καλούνται οι παραγωγοί τοπικών προϊόντων της 
περιφέρειας Ν. Αιγαίου που παράγουν ή/και μεταποι-
ούν ή/και τυποποιούν τοπικό προϊόν και επιθυμούν να 
έχουν παρουσία στο περίπτερο που πρόκειται να μι-
σθώσει η Π.Ν.ΑΙ., να το δηλώσουν το αργότερο έως 
την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 στη σχετική 
φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα της. Οι παραγω-
γοί θα έχουν την ευκαιρία πραγματοποίησης προσω-
πικών (Business to Bussines) συναντήσεων με ξένους 
αγοραστές. Διευκρινίζεται ότι μετά τις 30/11/2018 
καμία δήλωση δε θα γίνει δεκτή. Η επιλογή των εκθε-
τών θα γίνει βάση κριτηρίων και ελέγχου των δηλω-
θέντων στοιχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν στον αριθμό τηλεφώνου 
22810-82380 με την προϊσταμένη τμήματος προβο-
λής και προώθησης αγροτικών προϊόντων για την πε-
ριφερειακή ενότητα Κυκλάδων, Ντίνα Βλάχου.

Δικαίωση για 
το Ν. Αιγαίο

Η επαναφορά της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου στην 
κατηγορία των Μεταβατικών Περιφερειών (Transition 
Regions) από την κατηγορία των πιο Ανεπτυγμένων  
Περιφερειών (Μore Developed Regions) που βρίσκε-
ται έως σήμερα, απετέλεσε βασικό θέμα συζήτησης 
στην συνεδρίαση της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 
2014-2020, που πραγματοποιήθηκε στην Κω, στη δι-
άρκεια της οποίας διαπιστώθηκε, μέσα από συγκεκρι-
μένους δείκτες επίδοσης, η πολύ καλή πρόοδος του 
προγράμματος

Ο κ. Γ. Χατζημάρκος, στην εισήγησή του σημείωσε 
ως ιδιαιτέρως σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι με τα 
σημερινά δεδομένα η περιφέρεια Ν. Αιγαίου δεν 
κατατάσσεται πλέον στις περισσότερο ανε-
πτυγμένες ευρωπαϊκές Περιφέρειες. 

Όπως ανακοινώθηκε, κατά την προγραμματική περί-
οδο 2021-2027 θα ισχύσουν εμπλουτισμένα κριτήρια 
για τη χρηματοδότηση των πόρων μεταξύ των Περι-
φερειών. Η εξέλιξη συνιστά ηθική αποκατάσταση της 
αδικίας που συνετελέσθη σε βάρος της Περιφέρειάς 
μας και στοίχισε στα νησιά της σε απώλεια πόρων 
κατά τις δύο τελευταίες προγραμματικές περιόδους, 
2007-2013 και 2014-2020. 

Υπενθυμίζεται ότι για πρώτη φορά η ανακοίνωση 
του εμπλουτισμού των κριτηρίων που θα ισχύσουν για 
την χρηματοδότηση των Περιφερειών στην μετά το 
2020 Προγραμματική Περίοδο και επαναφέρουν το Ν. 
Αιγαίο στην κατηγορία των Μεταβατικών Περιφερει-
ών (Transition regions), έγινε τον περασμένο Ιούλιο 
όταν παρουσιάστηκε η πρόταση κανονισμών της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτική Συνοχής στη νέα 
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και  στην οποία 
συμμετείχε ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος.

Με τα νέα αυτά δεδομένα που πλέον διαμορφώ-
νονται:

- αυξάνεται κατά 2 δισ. ευρώ (ποσοστό αύξησης 8% 
σε σχέση με την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο) η 
χρηματοδότηση που θα λάβει η Ελλάδα από ευρωπα-
ϊκούς πόρους, την περίοδο 2021-2017. 

- μειώνεται ο συντελεστής βαρύτητας του τοπικού 
ΑΕΠ στο 81%, αυξάνεται ο συντελεστής  των δημο-
γραφικών και κοινωνικών κριτηρίων σε ποσοστό 15%, 
ενώ για πρώτη φορά θα ισχύσουν τα κριτήρια του με-
ταναστευτικού με 3% και της κλιματικής αλλαγής με 
1%

- Το Νότιο Αιγαίο επανέρχεται στην κατηγορία των 
Μεταβατικών Περιφερειών, κάτι που μπορεί να επιφέ-
ρει ακόμη και διπλασιασμό των κοινοτικών πόρων για 
τα νησιά μας, ενώ παράλληλα «ξεκλειδώνει» η πρό-
σβαση και σε άλλες κατηγορίες προγραμμάτων

- Περιορίζεται κατά 30% η γραφειοκρατική διαδι-
κασία που αφορά στον έλεγχο της υλοποίησης των 
προγραμμάτων, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που 
αυτή συνεπάγεται.

Συμμετοχή σε 
δίσκο

Η παιδική/νεανική χορωδία του ωδείου «Μυθωδία», 
συμμετέχει σε ένα τραγούδι του άλμπουμ: «Μισοφέγ-
γαρο Κυδώνι», του συνθέτη Γιώργου Καγιαλίκου, σε 
ποίηση Δημήτρη Λέντζου.

Η επίσημη παρουσίαση του άλμπουμ θα πραγμα-
τοποιηθεί την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, στις 21:00 στη 
μουσική σκηνή «Σφίγγα» (Ακαδημίας και Ζωοδόχου 
Πηγής).

Η είσοδος είναι ελεύθερη και  αριθμός τηλεφώνου 
για κρατήσεις είναι το 211-4096149. 

Βράβευση 
Περιφέρειας

Το βραβείο του καλύτερου περιπτέρου της διεθνούς 
έκθεσης τουρισμού στο Λονδίνο (WTM) -ανάμεσα σε 
350 εκθέτες απ’ όλο τον κόσμο- κέρδισε η περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου! Πρόκειται για μία ακόμη διάκριση που 
αποδεικνύει ότι βρίσκεται επάξια στο βάθρο της πρω-
ταθλήτριας του ελληνικού τουρισμού!  

Σημειώνουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η 
ΠΝΑι κερδίζει βραβείο για το περίπτερό της σε του-
ριστική έκθεση. Το 2017 κατέκτησε το βραβείο στη 
διεθνή τουριστική έκθεση της Ρωσίας, καθώς κρίθηκε 
ότι αντιπροσωπεύει άριστα τα τυπικά γνωρίσματα των 
νησιών. Υπήρξαν δε και άλλες βραβεύσεις και υποψη-
φιότητες σε τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό και 
στην Ελλάδα. 

Τα περίπτερα της περιφέρειας Ν. Αιγαίου εξακο-
λουθούν να εντυπωσιάζουν στις μεγάλες τουριστικές 
εκθέσεις, συνδυάζοντας αρμονικά την παραδοσια-
κή νησιώτικη αισθητική με τη χρήση των μέσων της 
τεχνολογίας, σε χώρους όπου πρωταγωνιστικό ρόλο 
έχουν η πέτρα, το ξύλο και τα χρώματα των Κυκλάδων 
και της Δωδεκανήσου.

Παραίτηση 
λιμενάρχη

Την παραίτησή του υπέβαλλε ο πλωτάρχης του λι-
μενικού σώματος, Αντώνης Ραγκούσης, ο οποίος εκτε-
λούσε καθήκοντα λιμενάρχη στην Πάρο. 

Η αποδοχή της αίτησης αποστρατείας έγινε γνωστή 
στις 13 Νοεμβρίου 2018 με απόφαση του υπουργού 
Φώτη Κουβέλη.

Ανανέωση 
στόλου

Με το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», στο πλαί-
σιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, θα χρηματοδοτηθεί το 
υπουργείο Εσωτερικών, για την ανανέωση του στόλου 
των περιπολικών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς 
και για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού της, σε Κυ-
κλάδες και Δωδεκάνησα. 

Για το σκοπό αυτό, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαί-
ου, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση προς 
το υπουργείο Εσωτερικών, ως δυνητικό δικαιούχο. Το 
περιεχόμενο της πρόσκλησης έχει στόχο τη βελτίωση 
της ενεργητικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Πε-
ριφέρειας Ν. Αιγαίου, τη μείωση των τροχαίων ατυ-
χημάτων, την αύξηση των ελέγχων και την εμπέδωση 
του αισθήματος της οδικής ασφάλειας κλπ.

Ενδεικτικά περιλαμβάνεται: ειδικός εξοπλισμός, έγ-
χρωμα και συμβατικά επιβατικά οχήματα και συστή-
ματα για συλλογή και διαχείριση δεδομένων τροχαίων 
ατυχημάτων, με στόχο την αναλυτική διερεύνηση των 
αιτιών που τα προκάλεσαν, καθώς και την αυξημένη 
αποδοτικότητα των υπηρεσιών τροχονομικής αστυνό-
μευσης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που θα 
διατεθεί για την ένταξη των πράξεων με την παρούσα 
πρόσκληση, ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ.

Καλάθι 
πρωινού  
Ν. Αιγαίου

Έκλεψε τις εντυπώσεις το «Καλάθι Πρωινού Νοτί-
ου Αιγαίου» σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο 
ξενοδοχείο «Hilton London Metropole», στο Λονδίνο.

Τα ντόπια προϊόντα των νησιών του Ν. Αιγαίου κέρ-
δισαν τους λάτρεις της υψηλής γαστρονομίας.

Οι παραβρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γευθούν 
από τον μπουφέ ροδίτικη λαδόπιτα, μέλι Ρόδου και 
Καλύμνου, χαρουπόπιτα γεμιστή με αρωματικά, μυκο-
νιάτικο, μαρμελάδα Νάξου, χαλβαδόπιτα, μους ταρα-
μά, μυκονιάτικο ήλιο, σίσερα (αλλαντικό) κρεμιδόπιτα 
Μυκόνου, φάβα Σαντορίνης, γλυκό κίτρο Νάξου, γλυ-
κό ντοματάκι και σταφύλι Κω, αλμυρούς λουκουμά-
δες, και άλλα που πραγματικά εντυπωσίασαν τους 
ανθρώπους του τουρισμού που έπλεξαν διθυράμβους 
στους εμπνευστές και δημιουργούς της εκδήλωσης.

Τέλος, η εκδήλωση αποτελεί δράση της Περιφέρει-
ας Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Taste the Seasons», της Γαστρονομικής Περιφέρειας 
για το 2019.
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O πρόσφατος μεγάλος στο Ιόνιο, νότια της Ζακύν-
θου (26.10.2018), επανέφερε στο προσκήνιο το βα-
σικό ερώτημα όλων των πολιτών: «πόσο κινδυνεύει η 
περιοχή μου;». 

Αυτό το ερώτημα μου ετέθη από πολλούς ανθρώ-
πους σε όλη τη χώρα. Κάθε φορά η απάντηση βασίζε-
ται στο ιστορικό των σεισμών. 

Δεν έχουν όλες οι περιοχές το ίδιο ιστορικό γιατί η 
σεισμικότητα δεν είναι παντού η ίδια. Όμως, από πρα-
κτική άποψη δεν υπάρχει ούτε μία γωνιά της πατρίδας 
μας που να είναι απρόσβλητη από σεισμούς. Κάθε πε-
ριοχή πλήττεται από τους σεισμούς, άλλη συχνότερα 
άλλη αραιότερα. Για παράδειγμα, στις Κυκλάδες οι 
σεισμοί δεν είναι τόσο συχνοί όσο στο Ιόνιο ή στα Δω-
δεκάνησα. Όμως, και στις Κυκλάδες έχουν γίνει ισχυ-
ροί σεισμοί στο παρελθόν. 

Ο σεισμός της Πάρου
Στο σημείωμα αυτό θα εξιστορήσουμε σύντομα το 

μεγάλο σεισμό του 1733 που έπληξε την Πάρο 
και τη Σίφνο, αλλά δεν είναι γνωστός στους ντόπιους, 
μόνο στους σεισμολόγους. 

Οι γνώσεις μας για το σεισμό αυτό βασίζονται σε 
ενθυμήσεις που έγραψαν αυτόπτες μάρτυρες και οι 
οποίες διασώθηκαν και αργότερα δημοσιεύτηκαν το 
1910 από τον ακάματο ιστορικό Σπυρίδωνα Λάμπρο, 
αλλά και από δημοσιεύματα εφημερίδων της εποχής 
που συνέλλεξε ο αείμνηστος Καθηγητής Ν. Αμβράζης. 

Ήταν ημέρα Κυριακή, σούρουπο της 9ης Δεκεμβρίου 
του 1733, με το παλιό ημερολόγιο, 20 Δεκεμβρίου με 
το νέο. Η Πάρος και τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια κυρι-
ολεκτικά συγκλονίστηκαν. Ας δούμε, με μικρές γλωσσι-
κές βελτιώσεις, τι λέει ο Αντώνης Μαυρομμάτης στην 
ενθύμησή του που γράφτηκε στην Παροικιά και πως 
ερμηνεύουμε σεισμολογικά τα λεγόμενα του: 

«1733, Δεκεμβρίου 9, ημέρα Κυριακή βασιλεύοντος 
του ηλίου, έκανε μέγα σεισμό και σε μισή ώρα ήλθε 
και δεύτερος και όλος ο κόσμος, άνδρες, γυναίκες, 
παιδιά,  από το φόβο του μαζεύτηκε στην Καταπολι-
ανή. Έκαναν δέηση και τα μεσάνυχτα έκανε και άλλο 
σεισμό δυνατό όπως και ο πρώτος. Και μετά τρεις μέ-
ρες, την Τετάρτη, ημέρα του Αγίου Σπυρίδωνος, λένε 
ότι έκανε και άλλο σεισμό, όμως άλλοι τον κατάλαβαν 
και άλλοι δεν τον κατάλαβαν. Όμως τα μεσάνυχτα, πε-
ρασμένη του Αγίου Σπυρίδωνος, προς το ξημέρωμα 
της Πέμπτης, έκανε τόσο μεγάλο σεισμό όπου έπεσαν 

τα βορεινά καμπαναριά της Καταπολιανής». 
Από αυτήν περιγραφή καταλαβαίνουμε ότι ήδη από 

τις 21 Δεκεμβρίου ξεκίνησαν οι προσεισμοί. Από άλλη 
ενθύμηση από τη Σίφνο προκύπτει ότι η σεισμική δρά-
ση ξεκίνησε στις 19 Δεκεμβρίου (7 με το παλιό ημε-
ρολόγιο). Στις 23 Δεκεμβρίου έκανε το μεγαλύτερο 
σεισμό που ήταν ο κύριος. Ο καθηγητής, Β. Παπαζά-
χος, έχει κατά προσέγγιση υπολογίσει ότι το μέγεθος 
ήταν περίπου 6,8 στην κλίμακα Ρίχτερ, αλλά η δική 
μου νεότερη εκτίμηση είναι ότι ο σεισμός ίσως ήταν 
μικρότερος, με μέγεθος μεταξύ του 6 και του 6,5. Σε 
κάθε περίπτωση επρόκειτο για πολύ ισχυρό σεισμό. Ας 
δούμε, όμως, τη συνέχεια της διήγησης του Αντώνη 
Μαυρομμάτη:

«Και σηκώθηκαν άνδρες, γυναίκες και παιδιά και 
πήγαν στην Καταπολιανή κλαίγοντας. Και καθώς ήταν 
μαζεμένος όλος ο κόσμος μέσα στην εκκλησία έκα-
ναν δεήσεις με κλάματα, ήλθε και δεύτερος σεισμός». 
Προφανώς επρόκειτο για ισχυρό μετασεισμό που έγι-
νε λίγη ώρα μετά τον κύριο σεισμό. Στη συνέχεια θα 
δούμε ότι ακολούθησαν και άλλοι μετασεισμοί. 

«Και ο κόσμος από το φόβο του έτρεξε και αγκά-
λιασε την Παναγία και τις άλλες εικόνες. Όμως, δε 
μπορώ να περιγράψω το θρήνο που έγινε τότε μέσα 
στην Παναγία. Και από τότε λένε ότι κάνει σεισμούς 
τη νύχτα αλλά άλλοι τους καταλαβαίνουν και άλλοι 
όχι». Από αυτή τη διήγηση αποκομίζουμε την πληρο-
φορία ότι οι μετασεισμοί συνεχίστηκαν με μικρότερα 
μεγέθη και γι’ αυτό ήταν αισθητοί μόνο από μερικούς 
κυρίως τη νύχτα. 

Και η διήγηση καταλήγει: «Λένε ακόμη πως ο 
πρώτος σεισμός ήταν παγκόσμιος και σκότω-

σε πολύ κόσμο και έβλαψε πολλές περιοχές, 
όπως η Σίφνος και άλλα νησιά». Εδώ, ο Αντώνης 
Μαυρομμάτης, μας πληροφορεί ότι ο κύριος σεισμός 
«ήταν παγκόσμιος». Προφανώς εννοεί ότι δεν έγινε αι-
σθητός μόνο στην Πάρο αλλά και σε μακρινότερες πε-
ριοχές. Αυτή η πληροφορία διασταυρώνεται από άλ-
λες ιστορικές πηγές που λένε ότι πράγματι ο σεισμός 
έγινε προκάλεσε μερικές βλάβες στη Σάμο και τη Χίο 
και έγινε αισθητός μέχρι τη Σμύρνη, και ίσως μέχρι την 
Κωνσταντινούπολη. Η πληροφορία ότι σκότωσε κόσμο 
δεν επαληθεύεται από άλλη πηγή. 

Από άλλη διήγηση μαθαίνουμε ότι στη Σίφνο ο σει-
σμός προκάλεσε πανικό και την κατάρρευση πολλών 
σπιτιών περιλαμβανομένου του τρούλου του ενορια-
κού ναού. Η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή ώστε τα κα-
μπαναριά χτυπούσαν μόνα τους. Και στη Σέριφο προ-
κλήθηκαν σημαντικές βλάβες. Στην Αγ. Άννα και το 
Βαθύ της Αμοργού τα σπίτια εβλάβησαν. Στο Βαθύ η 
θάλασσα πλημμύρισε το λιμάνι. Αυτό σημαίνει ότι εκεί 
δημιουργήθηκε ένα μικρό τσουνάμι. Από τα στοιχεία 
αυτά με επιφύλαξη μπορούμε να υποθέσουμε ότι το 
επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν στα νότια της Πά-
ρου και της Σίφνου. 

Από τις γνωστές ιστορικές πηγές δεν προκύπτει σα-
φώς ότι υπήρξαν θύματα εξαιτίας του ισχυρού σει-
σμού. Αν δεν υπήρξαν τότε αυτό ίσως οφείλεται στους 
προσεισμούς που λειτούργησαν ως φυσική προειδο-
ποίηση των κατοίκων. Σε κάθε περίπτωση η σεισμική 
δράση του 1733 δείχνει ότι ακόμη και σε περιοχές που 
θεωρούνται ως «άσειστες» κατά καιρούς γίνονται επι-
κίνδυνοι σεισμοί. Και όπως είχε πει ο Λατίνος ιστορι-
κός και γεωγράφος, Πλίνιος, «όπου έσεισε θα σείσει». 
Για το λόγο αυτό σε κάθε περιοχή πρέπει να υπάρχει 
προετοιμασία και σχεδιασμός. Ποτέ δεν ξέρουμε ποιος 
θα είναι ο επόμενος στόχος του Εγκέλαδου.

Δρ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος 
Διευθυντής Ερευνών, Γεωδυναμικό 

Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
Πρόεδρος του Συστήματος Προειδοποίησης 

για Τσουνάμι στο ΒΑ Ατλαντικό  
και τη Μεσόγειο, UNESCO.

Το σεισμικό παρελθόν 
δείχνει το μέλλον
Ο μεγάλος σεισμός της Πάρου το 1733

ΠΗΓΗ: paliaparos.blogspot.com

ΠΗΓΗ: Γαλλικό πρακτορείο Goldner
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Νίκη για τις 
γυναίκες του 
ΑΟΠ

Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα γυναικών της 
ΕΣΚ Κυκλάδων, έκανε η ομάδα του ΑΟ Πάρου.

Ο ΑΟΠ κέρδισε μετά από περιπετειώδη αγώνα τον 
ΑΠΑΣ «Τα Φανάρια», με 52-53 μέσα στη Νάξο, ενώ 
η Ιωαννίδου «πυροβολούσε» ανελέητα το καλάθι της 
Ναξιώτικης ομάδας. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 
19-15, 29-28, 43-39 και 52-53. 

Συνθέσεις
Φανάρια: Τελοπούλου 2, Μαργαρίτη 2, Βούδια, 

Τριανταφύλλου 32, Πιετρί 3, Κορρέ 2, Χουζούρη 2, 
Μαράκη 2, Ζευγώλη 3 (1), Χιλάι, Φάρκωνα, Κρητικού 
4. 

ΑΟΠ: Καλακώνα 8 (1), Βιώνη, Φλέσσα-Δρακάκη, 
Βεντουρή 13, Κουρμούκη, Αλιπράντη 4, Πάσσαρη, 
Τσιγώνια 2, Καπούτσου 2, Μιχελή, Ιωαννίδου 22 (2), 
Λαουράκη 2.

Οι υπόλοιποι αγώνες
Οι υπόλοιποι αγώνες των Παριανών ομάδων είχαν 

ως εξής:

ΑΕ Σαντορίνης – ΑΟΠ 55-45 (πρ. Παίδων)
Η μεγάλη διαφορά, που πήρε η ομάδα της Θήρας 

στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα, ήταν ουσιαστικά 
αυτή που δεν επέτρεψε στην παιδική ομάδα του ΑΟΠ 

να μπει ουσιαστικά ποτέ στο παιχνίδι.
Ο ΑΟΠ προσπάθησε στις αρχές του δεύτερου ημι-

χρόνου να πλησιάσει τους γηπεδούχους, μείωσε στους 
9 πόντους, αλλά δεν κατάφερε τελικά κάτι καλύτερο, 
ενώ ο Καβαλλάρης των γηπεδούχων ήταν αδύνατον 
να αντιμετωπιστεί όταν έπαιρνε την μπάλα και σούτα-
ρε. Τα δεκάλεπτα του αγώνα στο κλειστό γυμναστήριο 
της Σαντορίνης, είχαν ως εξής: 20-1, 30-17, 44-35 και 
55-45.

Συνθέσεις
ΑΕ Σαντορίνης: Γρηγοριάδης 1, Γ. Κοκιόπουλος, 

Διαμαντής, Φωκιανός, Φύτρος, Σ. Κοκιόπουλος 5 (1), 
Καβαλλάρης 36 (2), Λάζνι, Δελαμάνης, Καραμολέγκος 
3, Νασούλας 10, Ζωχιός.

ΑΟΠ: Λάβδας 6, Αλιπράντης 12, Μπομποτάς 6, Γυ-
φτόπουλος, Πάσσαρης 2, Θωμόπουλος 16 (1), Δρό-
σος, Καπετανέας, Σκιαδάς, Πετρόπουλος 3.

Φανάρια – Μαρπησσαϊκός 46-60 (πρ. 
Εφήβων)

Το κοντσέρτο από τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο 
από πλευράς Μαρπησσαϊκού, ήταν αυτό που έδωσε 
τη δίκαιη νίκη στην Παριανή ομάδα με 46-60 μέσα στη 
Νάξο, επί της ομάδας «Τα Φανάρια».

Τα δεκάλεπτα του αγώνα είχαν ως εξής: 9-11, 26-
24, 30-35 και 48-60.

Συνθέσεις
Φανάρια: Σοφοκίτης, Σιδερής, Τριανταφύλλου 4, 

Ε. Βασιλάκης 2, Σεϊντίνι 13, Ναυπλιώτης 2, Τσακωνιά-
της, Μαργαρίτης 18, Μαθιάσος 9, Χίλα, Γ. Βασιλάκης

Μαρπησσαϊκός: Ρούσσος, Πετρόπουλος, Μπου-
ραντάς 5, Προμπονάς, Λουκής 6, Ζωντανός 8, Μαρι-

νάκης 2, Γεωργίτσος 7, Μπάλιος 29, Αρκουλής 3.

ΑΕ Σαντορίνης – ΑΟΠ 78-42 (Πρ. Εφήβων)
Δεν τα κατάφεραν οι έφηβοι του ΑΟΠ απέναντι στην 

ΑΕ Σαντορίνης στον αγώνα που έδωσαν στο κλειστό 
γυμναστήριο της Θήρας. Η Παριανή ομάδα έχασε κα-
θαρά με 78-42.

Σημειώνουμε πάντως, ότι την εφηβική ομάδα του 
ΑΟΠ αποτελούσαν ουσιαστικά αθλητές από την παι-
δική ομάδα του συλλόγου. Τα δεκάλεπτα του αγώνα 
είχαν ως εξής: 22-8, 36-17, 55-26 και 78-42.

Συνθέσεις
ΑΕ Σαντορίνης: Κοκιόπουλος 2, Βλαβιανός 12 (1), 

Ρουστέμι 2, Φερατάι 6, Παπαδόπουλος 6, Πελεκάνος 
10 (2), Φέγγης 27 (2), Λάζνι 5 (1), Καραμολέγκος, Να-
σούλας 8, Δελλαμάνης, Ζωχιός

ΑΟΠ: Λάβδας 3 (1), Αλιπράντης 6, Μπομποτάς 4, 
Δρόσος, Θωμόπουλος 6 (1), Μοστράτος 2, Μυτιληναί-
ος 3, Πολυχρονόπουλος 14 (2), Βιώνης 4.

Πρωτάθλημα 
ΕΠΣΚ

Για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του πρωταθλήμα-
τος της ΕΠΣ Κυκλάδων είχαμε τα παρακάτω αποτελέ-
σματα το περασμένο Σαββατοκύριακο:

Α’ Όμιλος
Μύκονος – Άνω Μερά 0-1
ΠΑΣ Τήνου – Ανδριακός 2-1
Αίας Σύρου – Πάγος 1-4

Βαθμολογία
1. Άνω Μερά 10
2. Μύκονος 7
-------------------------------
3. ΠΑΣ Τήνου 7
-------------------------------
4. ΑΟ Σύρου 5
5. Πάγος 4
6. Αίας Σύρου 0
7. Ανδριακός -3
Σημ.: Μύκονος, Άνω Μερά και Πάγος έχουν έναν 

αγώνα περισσότερο.

Β’ Όμιλος
Νηρέας – Σέριφος 2-1
Κύθνος – ΑΟΠ 3-4
Μαρπησσαϊκός – Αστέρας Μαρμάρων 2-1
Βαθμολογία
1. Σέριφος 13
2. ΑΟΠ 13
-------------------------------

3. Μαρπησσαϊκός 10
-------------------------------
4. Παμμηλιακός 10
5. Νηρέας 10
6. Αστέρας Μαρμάρων 10
7. Κύθνος 9
8. Πανσιφναϊκός  -6
Σημ.: Σέριφος, Νηρέας, Κύθνος, έχουν έναν αγώνα 

περισσότερο.
Επόμενη αγωνιστική
Κύθνος – Παμμηλιακός
ΑΟΠ – Μαρπησσαϊκός
Σέριφος – Αστέρας Μαρμάρων

Γ’ Όμιλος
Φιλώτι – Ίος 8-0
Βαθμολογία
1. Πανναξιακός 12
2. Πύργος 4
-------------------------------
3. Καρτεράδος 4
-------------------------------
4. Φιλώτι 3
5. Ίος 3
6. ΠΑΣ Νάξου 3
7. Αστέρας Τραγαίας 0
Σημ.: Ο Πανναξιακός έχει 4 αγώνες, ο Πϋργος και 

το Φιλώτι 2 αγώνες και οι υπόλοιπες ομάδες από 
τρεις αγώνες.

Κ-16 (2ος Όμ.)
Μαρπησσαϊκός – ΑΟΠ 1-2
Παμμηλιακός – Νηρέας 3-0 α.α.
Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 9
2. Πανσιφναϊκός 9

3. Παμμηλιακός 6
4. Μαρπησσαϊκός 0
5. Νηρέας 0
Σημ.: Ο Παμμηλιακός έχει έναν αγώνα περισσότερο.

Κ-12 (3ος Όμ.)
Μαρπησσαϊκός – ΑΟΠ 1-4
Νηρέας – Παμμηλιακός 1-1

Κύπελλο «Όχι»
Με τρεις αθλητές στην κλάση laser 4.7 και ένα πλή-

ρωμα στην κλάση 420, ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου με-
τείχε στον αγώνα «Κύπελλο Όχι», που διοργάνωσε ο 
Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς, στις 20-21 Οκτωβρίου 
2018.

Οι παριανοί ιστιοπλόοι της κλάσης laser 4.7 παρό-
λο που εγκατέλειψαν την τελευταία κούρσα για να 
προλάβουν την επιστροφή τους στην Πάρο, είχαν μια 
καλή εμφάνιση, με τον Κωσταντίνο Παναγιωτίδη, που 
κατέλαβε την 5η θέση. Εξαιρετική εμφάνιση έκαναν 
και τα κορίτσια του 420 όπου ο ανταγωνισμός ήταν 
μεγάλος.

Αποτελέσματα laser 4.7
Παναγιωτίδης Κων/νος 7η θέση (γενική) 5η θέση 

(κατ. Παίδων)
Καρασαντές Κων/νος 31η θέση (γενική)17η θέση 

(κατ. Παίδων)
Νίκας Θοδωρής 37η θέση (γενική) 21η θέση (κατ. 

Παίδων)
Αποτελέσματα 420
Καλακώνα Μαρίνα - Τριβυζά Μαρίνα, 12 θέση (γε-

νική) 5η θέση (κατ. Κορ.)



Ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία, µε ύφασµα,
µε δέρµα, τοίχου, επιτραπέζια & άλλα πολλά!

Ηµερολόγια
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